
BAŞLARKEN

Hamdolsun, insanı öğrenebilme yeteneğiyle donatan Rabbimiz’e,
Salât olsun, hakikatin bilgisine ulaşmak için yüksek bedeller ödeyen Efendimiz’e,
Selam olsun, onun ehl-i beytine, ashabına ve ilmin değerini bilen müminlere...

Bundan dört yıl önce yayın hayatına başlayan dergimiz, fıtrat, ahlâk ve takva kav-
ramlarından sonra 20. sayısında Kur’an’ın temel kavramlarından ilim kavramını doğru 
anlamaya davet ediyor. 

Sayının manşetine de kaynaklık eden başyazıda Mustafa İslâmoğlu hocamız, yaygın ka-
naatin aksine ilmin esasen din, dinin de ilim olduğu hususunda yepyeni bir dil inşa edi-
yor. Mehmet Deri Kur’an’ın ilme verdiği değeri anlatıyor, Murat Sülün din-bilim tartış-
malarına Kur’ani bir bakış açısı getiriyor, Mehmet Birsin bilginin sınırlarını sorguluyor.  

Konuya kelâm penceresinden bakan Mahmut Çınar İslam düşüncesinde bilginin nasıl 
algılandığını ve bilgi vasıtalarını anlatıyor. Hüseyin Kerim Ece Kur’an’da ilim kavramının 
detaylı bir dökümünü sunuyor. 

Söyleşi köşemizde, Mehmet Okuyan hocanın İslâmoğlu hocayla meâli, Akabe Vakfı’na 
bağışladığı son kitabı ve açlıkla imtihanımız üzerine yaptığı yoğun bir sohbet yer alıyor. 
Zeki Tan bilginin ahlâkla ilişkisini, Haydar Öztürk cemaatlerin ilim mi yoksa his temeli 
üzerinde mi yapılandığını irdeliyor. 

Abdulcelil Candan cahiller güruhundan olmamanın Kur’an’ın emri olduğunu, İbrahim 
Sarmış cehaletle dindarlığın bir arada nasıl bir çarpıklık oluşturduğunu gözler önüne 
seriyor. Mustafa Demir ilim, bilgi ve bilginlerle ilgili hatıratını ve birikimini değini ta-
dında sunuyor bu sayımızda.

‘Bilgi çağı’nda ümmiliğe mehdiye düzen Fatih Okumuş, meramını bir de manzum form-
da ifade ediyor. Aydan Demirci okumanın hakikatte ne anlama geldiğini, Savaş Ören 
Türkiye’de İslam eğitimi ve öğretiminin örgün eğitim içerisindeki yerini ve yetersizliğini, 
Hatice İ. Erdem Şuayb Arnavut’un renkli ilim yolculuğunu İbrahim Koç insanı üstün 
kılan bilginin kaynaklarını, anlatıyor. 

Kur’an ve Bilim köşemizde iki yazıya yer verdik yine. Akademisyen Seval Akbıyık eğitim, 
öğrenme ve birey gelişimini pedagojinin; hekim Dr. Ömer Hakan Yavaşoğlu “yeniden 
inşa”nın nöro-biyolojik temeli psikiyatrinin kavramlarıyla anlatıyor. 

Kitaplık bölümünde Dr. Ahmet Çelebi’nin “İslam’da Eğitim-Öğretim Tarihi” adlı eseri-
ni tanıtan Muharrem Baykul’un yazısından sonra ilim konulu 20. sayımızı Bünyamin 
Doğruer’in şiiriyle noktalıyoruz.

Sevgili Kur’ani Hayat dostları, henüz ödeyememiş olan abonelerimizin abonelik bedelini 
Eylül ayı içinde ödemelerini, okurlarımızın elektronik nüsha aboneliğini de gerçekleştir-
melerini istirham ediyoruz. 

Kasım başında çıkacak iman-islam konulu 21. sayımızda buluşmak niyazı ve ilmimizin 
takvamızı artırması duasıyla… 
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«العلم هو الدين،
والدين هو العلم»

ما العلم؟مصطفى إسالم أوغلو
السابق،  العدد  يف  والتدقيق  بالبحث  تناولناها  التي  التقوى،  إن 
كانت عبارة عن حالة «الوعي» لإلنسان املؤمن. وللوصول إىل حالة الوعي 
زاد  العلم هو  وإن  الوقود.  أي  الطريق»  «زاد  بد من وجود  ال  املذكورة، 
الطريق، أي الوقود الذي يؤدي باإلنسان إىل ذلك الوعي. وعليه فإنه من 

غ� املمكن بلوغ الوعي �عزل عن العلم. 
إن الذي ينتج الحضارات هو العقل أو الفكر املؤسس لها، واليشء الذي 
�يز ب� حضارة وأخرى يتمثل يف كيفية تعريف ذلك العقل للعلم، وبعبارة 
الحضارة  تعرّف  كيف  إذن  لديه.  املعرفة  وفلسفة  للعلم  نظرته  أخرى 

اإلسالمية العلم؟
هناك ثالثة أجوبة مختلفة عىل السؤال املطروح حسب نظم املعرفة الثالثة 
أوالً  لنبدأ  والعرفاين.  والربهاين  البياين،  وهي  اإلسالمي،  الفكر  يف  السائدة 

بالتعريفات التي وردت يف نظام املعرفة البياين. 
، حيث  بِعيلِّ غايئ وليس  بتعريف  العلم  فارس  ابن  الشه�  اللغوي  يعرف 
يقول: «إن العلم يدّل عىل أثر باليشء يتميز به عن غ�ه». وبحسب هذا 
التعريف، فإن العلم يأيت �عنى التمييز والتفريق والفرز. ذلك ألن املعرفة 
عملية ذهنية/فكرية تساعد اإلنسان يف تبي� الحق من الباطل، والصواب 
الجور،  من  والعدل  الخبيث،  من  والطيب  الرش،  من  والخ�  الخطأ،  من 

واإلصالح من اإلفساد ..الخ.
الجازم  العلم يف تعريفاته بقوله: «االعتقاد  الجرجاين  املتكّلم  بين� يعرّف 
املطابق للواقع». وبناًء عىل هذا التعريف، فالعلم عبارة إدراك اليشء عىل 
العامل  علم  أن  يعني  م�  الخارجي،  العامل  يف  أي  الواقع،  يف  عليه  هو  ما 
ال يسمى «علً�» ما مل يتطابق مع حقيقة املعلوم؛ في� يعرّفه التحانوي 
صاحب «إحصاء العلوم» بعكس ذلك، إذ يقول «إن العلم هو اإلدراك عىل 
اإلطالق». وبحسب رأيه، فإن كل ما نعرفه هو علٌم، بغّض النظر عن كونه 

صحيحاً أو خطئاً.
املعرفة  ليس إال  «العلم  أّن  فيؤكد  الرأي،  أهل  أبو حنيفة من  الفقيه  أما 

املرتجم: ياوز آجار

إن الذي ينتج الحضارات هو 
العقل أو الفكر املؤسس لها، 

واليشء الذي �يز ب� حضارة 
وأخرى يتمثل يف كيفية تعريف 

ذلك العقل للعلم.

املقال الرئيس
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Kur’ani Hayat
EYLÜL’11
SAYI 20

MUSTAFA
İSLÂMOĞLU

İLİM DİNDİR, 
DİN İLİMDİR

B A Ş Y A Z I

İLİM DİNDİR, 

DİN İLİMDİR

BİR MEDENİYETİ, 

O MEDENİYETİN 

KURUCU AKLI ÜRETİR. 

MEDENİYETLERİ 

BİRBİRİNDEN AYIRAN ŞEY, 

KURUCU AKLIN BİLGİYİ 

NASIL TANIMLADIĞIDIR. 

İlim nedir?

Bir önceki konu olan takva, bir “bilinçli-
lik” hali idi. Ama o bilince ulaşmak için ‘ser-
maye/ana-maya’, yani ‘yakıt’ gerektir. İşte ilim 
insanı o bilince ulaştıran ‘ser-maye’, yani ya-
kıttır. Bu yüzden bilgi olmadan bilince ulaşıl-
maz.

Bir medeniyeti, o medeniyetin kurucu aklı 
üretir. Medeniyetleri birbirinden ayıran şey, 
kurucu aklın bilgiyi nasıl tanımladığıdır. Peki, 
İslam medeniyeti bilgiyi nasıl tanımlamakta-
dır?

Bu sualin İslam tefekküründeki üç bilgi siste-
mine nazaran üç ayrı cevabı vardır. Bu sistem-
ler Beyan, Burhan ve İrfan bilgi sistemleridir. 
Önce Beyan bilgi sistemine göre yapılan tarif-
lere bakalım.

Dilci İbn Faris Mekâyîs’inde, illî değil gâî bir 
tarif yapar: el-İlmu yedullu ‘alâ eserin bi’ş-şey’i 
yetemeyyezu bihi ‘an ğayrihi: “İlim bir şeyi on-
dan olmayandan ayıran iz, alamet ve işarete 
delalet eder.” Bu tarife göre ilim temyiz ve 
tercih, yani seçip ayırmaktır. Bilgi doğruyu 
yanlıştan, hakkı batıldan, iyiyi kötüden, güze-
li çirkinden, adaleti zulümden, ıslahı ifsattan 
ayırmamıza yarayan zihin faaliyetidir.

Kelamcı Cürcani, et-Ta’rifât’ında ilmi şöyle 
tarif eder: el-i’tikâdu’l-câzim mutabık li’l-vakı’: 
“Vakıaya uygun kesin kanaat.” Buna göre ilim 
bir şeyi kendi mahiyeti üzere idrak etmektir. 
Bilenin bilgisi bilinenin hakikatiyle örtüş-
müyorsa, o “ilim” olmaz. Fakat İhsâu’l-‘Ulûm 
sahibi Tehânevi bunun aksine “İlim mutlak 
idraktir” der. İster doğru ister yanlış olsun, 
bildiklerimizin tamamı ilimdir ona göre.

Mustafa İSLÂMOĞLU
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daki ilim söz kalıplarına, yani kavramlara 
dökülmemiştir. Fakat tasdikteki ilim söz 
kalıplarına, yani kavramlara dökülmüştür. 
Bunun bir adım ötesi de imandır. İman 
bildiği şeyden kalbin kesinlikle emin olup 
yatıştığı şeydir.

İslam Burhan semasının son büyük yıldı-
zı “hareket-i cevheri” okulunun kurucusu 
Molla Sadra ilmi şöyle tarif eder: “Boyut 
sahibi maddeden bağımsız olarak mü-
cerret varlıktan ibarettir.” Bu tarif klasik 
varlık tasnifiyle birebir uyuşmaktadır: Bir 
şey hakkındaki bilgimiz, o şeyin “zihni 
varlığı”dır. Bundan ayrı olarak iki varlığı 
daha vardır: Kendi zatındaki hakiki varlığı 
ve söze dökülen lisani varlığı.

İrfan bilgi sisteminin temsilcilerinden 
Hâkim Tirmizi, kendisinden beklendiği 

gibi ilim ile keşif arasın-
da bağ kurar: “İlim ru’yet 
ile birleşince gayb sahibi 
için ayan açık olur.” Ebu 
Ali Sekafi “İlim, ceha-
letten kalbi dirilten ha-
yattır” der. Sûfî Gazzali 
“İlim ağaç, amel meyve-
dir. İlim meleke haline 
gelirse insanda zenaat 
ve meslek olur” der.

Bu meslek erbabından 
kimileri ilme sembolik izahlar da getir-
mişlerdir. Mesela ‘ilm kelimesini oluşturan 
‘ayn-lam-mim harfleri şu üç şeyin sembo-
lüdür: İlliyyin-Lütuf-Mülk. Zira bilgi sahi-
ci krallıktır, sahibini halk üzerinde melik 
kılar. Bir başka sembolik yorum deneme-
sinde bu üç harfin karşılığı, izzet-letafet-
muhabbet olarak kodlanmıştır.

Görüldüğü gibi her üç bilgi sistemi men-
supları da, kendi durdukları yerden ilmi 
tarif etmektedirler. Şu halde bu tariflerin 
tümünün de ilim hakkında, hakikatin tü-
münü değil bir parçasını ifade ettiğini ra-
hatlıkla söyleyebiliriz. İlim bunların hepsi, 
hatta daha fazlasıdır.

Konuyu ilmin lugavi tarifini yaparak topar-
layalım: ‘Ilm (ilim), tasavvur ya da tasdik, 
kesin veya değil, düşüncede kalsın veya 

Rey ehli fıkıhçı Ebu Hanife “ilim, kendisiyle 
amel edilen bilgiden başka nedir ki?” der. Bu, 
ilmi sonucundan yola çıkarak tarif etmektir. 
Bu tarif, Ebu Hanife’nin mesleğiyle de ör-
tüşmektedir Gazzali de benzer bir yol izler, 
fakat ayrı bir kulvardan konuşur: “İlim nef-
sin ibadetidir. İlim kalbin ahlaki pisliklerden 
taharetiyle vaki olur.” Bu tarifi yapan Gazzali 
kelamcı yanıyla değil sufi yanıyla konuşmak-
tadır.

Beyan ehlinin tarifleri arasında ortak bir nok-
ta bulamadım. Belki var da ben görmedim. 
Gelelim Burhan ehlinin tariflerine:

Farabi, Fususu’l-Hikem’inde, Yeni Eflatuncu-
luğa yakın bir tarif yapar. Onun tarifi, daha 
çok işin “ne” sorusuyla değil “nasıl” sorusuy-
la alakalıdır: “Bilinebilir şeyler ilahi tecelli 
sayesinde ruhta yansır. Ruhu bu bilinebilir 
şeylerin geçmesine elveriş-
li hale getiren aklın bu bil-
giyi edinmede kaynaklık 
rolü yoktur, sadece ayna 
görevi görür. İdrak bir in-
tibadır. Balmumu, üzerine 
basılana kadar mühre ya-
bancıdır. İmajı idrak ettiği 
anda insan onunla ilgili 
bilgi elde etmiş olur.” İbn 
Sina, buna bir ilave yapar 
ve der ki: “İlim kesin delile 
dayanırsa hikmet olur.” Zan ve yakin ayrımı 
İbn Sina’da ilim ve hikmetle karşılık bulmak-
tadır sanki.

İbn Rüşd ilme net bir tarif getirir: Zannun lâ 
yeteğayyer: “Değişime uğramayan zan.” Bize 
bu “ilmin” değil “malumatın” tarifi gibi gel-
di. İlim ile malumat arasında hüküm ile hik-
met arasındaki fark kadar fark var. Hüküm 
doğru da olur yanlış da, fakat hikmet doğru 
olan hükümdür ve istisnası yoktur. Bunun 
gibi malumat sahih de olur yalan da, ama 
ilim sahih olan bilgidir. İbn Rüşd bir başka 
yerde “nasıl” sorusuna cevap sadedinde “İlim 
bilinenlerin sûretinin nefiste hâsıl olması-
dır” der. Ona göre her ilim ya tasavvurdur 
ya tasdiktir. Ya zandır, ya yakindir. Tasavvur-
daki ilim kavranmamış, tasdik edilmiş ilimse 
kavranmıştır. Buradan şu çıkar: Tasavvur-

TARİFLERİN TÜMÜNÜN 

DE İLİM HAKKINDA, 

HAKİKATİN TÜMÜNÜ 

DEĞİL BİR PARÇASI-

NI İFADE ETTİĞİNİ 

SÖYLEYEBİLİRİZ. 



5

Kur’ani Hayat
EYLÜL’11
SAYI 20

MUSTAFA
İSLÂMOĞLU

İLİM DİNDİR, 
DİN İLİMDİR

dile gelsin; mutlak olarak bir şeyi idrak etme 
halidir. İmam Rağıb ilmi “Bir şeyi hakikatiyle 
idrak etmek” diye tarif eder. Bayrağa, seçip 
ayırma sembolü olduğu için ‘alem denilmiş-
tir. Üst dudağı ikiye bölen noktaya da ‘alem 
denilmiştir. “Dağlara”, mekân belirlemede 
miyar olarak kullanıldığı için a’lâm denilmiş-
tir. ‘Alâmet, ayrıma ve temyize yarayan “işa-
ret, belge” demektir.

İlim tasnifleri

1. Ezeli ilim: Allah’ın ilmidir. Allah’ın bir şeyi 
bilmesi için o şeyin varlığı şart değildir. Doğ-
ru cümle “O var olanı bilir” değil, “O’nun 
bildiği var olur” şeklindedir. Allah’ın ilmi 
“mutlak ilim”, gerisinin ilmi “mukayyet ilim” 
olarak da tasnif edilmiştir. İlki malumun var-
lığına bağlı değildir, ikincisi ise malumun 
varlığına bağlıdır.

2. Vehbi ilim: Tabiatın, 
hayvanların ve insanın 
hayvani/biyolojik tara-
fının ilmidir. Zira bun-
lara var oluş amaçlarına 
ilişkin bilgi yaratılıştan 
yerleştirilmiştir. Eşyanın 
tabi olduğu ilahi yasalar 
da bu bilgi cümlesinden-
dir.

3. Müktesep ilim: Gö-
rünen ve görünmeyen tüm akıllı varlıkların 
bilgisi bu türdendir. Zira aklın var oluş amacı 
bilgiyi keşfetmek (keşf), onu elde etmek (ahz) 
ve üretmektir (inkişaf).

Bilgi huduri ve husuli olarak da tasnif edil-
miştir. 1. Huduri bilgi, varlığa yaratılıştan 
yüklenen bilgidir. İnsan elinin, ayağının, 
ağzının, gözünün, kulağının ne işe yaradığı 
bilgisini sonradan öğrenmez. Bunlar huduri 
bilgidir. İnsan aklını kaybetse bile bunların 
bilgisini kaybetmez. Mesela hiçbir deli yürü-
mek için ellerini kullanmaz. Yemeği burnuna 
götürmez. 2. Husuli bilgi ise, sonradan kaza-
nılan bilgidir. Öğrenme, gözlem, tecrübe vb. 
gibi yollarla kazanılan tüm bilgiler bu kısma 
girer. Talim/öğrenim husuli bilgiyi elde etmek, 
terbiye/eğitim ise huduri bilgiyi doğru kullan-
mak içindir. Husuli bilgi, ısrar ve tekrar ile 
zaman içinde meleke haline gelip huduri bil-

giye dönüşebilir. Nübüvvet husuli bilgidir. 
Ancak insanın emeğiyle değil, Allah’ın bah-
şetmesiyle elde edilir.

Konularına göre ilim şer’i ve akli diye ikiye 
ayrılır. Şer’i ilimler sem’iyyata, yani bir pey-
gamber aracılığıyla indirilen vahiyden süzü-
lüp gelen ilimlerdir. Akli ilimler ise akliyata 
dayanır. Her ikisinin konusu da Kur’an’da 
“âyet” olarak geçer. Müfessir sözlü âyetleri 
tefsir eden âlim, biyolog canlı âyetleri tefsir 
eden âlim, fizikçi cansız âyetleri tefsir eden 
âlimdir.

Allah Alîm’dir

Kur’an’da yer alan esma-i hüsna içerisin-
de ‘ılm kökünden üç mübarek isim yer alır: 
Alîm, Âlim, Allam. Aynı kökten esma-i hüsna 
içerisinde üç ismin yer almış olması, Allah’ın 
ilme verdiği değerin göstergesidir.

“Allah’ın ilmi” ile “kulla-
rın ilmi” arasında Allah 
ile kul arasındaki fark ka-
dar fark vardır. İlahi bilgi 
ile insani bilgi arasında-
ki farkları, klasik kelam 
okullarının mezhebi taas-
subuna düşmeden, şöyle 
özetleyebiliriz:

1. Allah’ın bilgisi biline-
nin varlığına bağlı değil-

dir, kulun bilgisi bilinenin varlığına bağlıdır.

2. Allah’ın bilgisi bizatihi bilgidir, kulların 
bilgisi kazanılmış bilgidir.

3. Allah’ın bilgisi zamana bağlı değildir, kul-
ların bilgisi zamana bağlıdır.

4. Allah bilmek için duyulara ve fikre ihtiyaç 
duymaz, kullar duyar.

5. Allah’ın bilgisi kalıcıdır, kulların bilgisi ge-
çicidir.

6. Allah’ın bir şeyi bilmesi bir başka şeyi bil-
mekten alıkoymaz, kullar bunun aksidir.

7. Allah’ın bilgisi sonsuzdur, kulların bilgisi 
sonludur.

Allâme mübalağası, bilgisinin çokluğunu ifa-
de için kullandığımız bir övgü kalıbıdır. Bu 
kalıpla ifade ettiğimiz övgümüz, övdüğümü-
ze fazla gelebilir. O içini dolduramayabilir. 

AKLIN VAR OLUŞ AMA-

CI; BİLGİYİ KEŞFETMEK 

(KEŞF), ONU ELDE ET-

MEK (AHZ) VE ÜRET-

MEKTİR (İNKİŞAF).
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Fakat alîm bunun tersidir. Alîm kalıbındaki 
övgünün biz içini dolduramayız. Allâme mü-
balağa kalıbı “övülenin aczine”, alîm mübala-
ğa kalıbı ise “övenin aczine” delalet eder. 

Muallim de Allah için kullanılmaz. Zira mual-
lim, öğrettiği ilmi talim ile öğrenene denir. Al-
lah öğrettiği ilmi talim ile öğrenmez ki “mu-
allim” olsun. Peygamberler muallimdir. Zira 
öğrettikleri ilmi melek aracılığıyla Allah’tan 
talim ederek öğrenmişlerdir. 

Allah için ârif ismi de kullanılmaz. Zira ârif, 
marifete ermeden önce cahildir. Cehaletin 
ardından edinilen marifetin sahibine ârif de-
nilir. Mârifet ile ilim arasındaki fark da böyle-
dir. Mârifet bir şeyi diğerlerinden ayıran özü 
bilmektir. İlim ise özü bilmeye hasredilemez. 
Yani her marifet ilim-
dir, fakat her ilim ma-
rifet değildir. 

İlim ile yakîn arasında 
da fark vardır. İlim, bir 
şeye aklın yatmasıdır. 
Yakîn ise bir şeye kal-
bin yatmasıdır. Yakînin 
ism-i faili olan mûkin, 
kuşkunun yerini kesin 
kanaatin aldığı kim-
se için kullanılır. Zira 
îkân, şekk’in mukabili-
dir.

İlim ile şuur arasında da fark vardır. Şuur çok 
ince bir dikkat ile elde edilen, hassaslık kat-
sayısı çok yüksek bilgi demektir. Arpaya şa’îr 
denmesi, buğdaydan farklı olarak ucundaki 
kıl gibi uzantı dolayısıyladır. Saça “ince” ol-
duğu için şa’r denmesi de böyle. Şiir, sözün 
“inceliğine” dayalı bir sanat olduğu için bu 
ismi almıştır. İki şey arasındaki ince farkı kav-
rayamayana “şuursuz” denilir. 

Kur’an’da ilim

İlim (‘ılm) Kur’an’ın birkaç merkezi kavra-
mından biridir. Türevleriyle birlikte Kur’an’da 
yaklaşık 900 yerde kullanılır. Allah’ın, ilim 
kavramını ilahi vahyin merkezine yerleştir-
mesi, insanlık için inkılâp mesabesinde bir 
rehberliktir. Bu, İslam Medeniyeti’nin yükse-
liş çağlarında ilimde kaydettiği gelişmenin de 
referansıdır. 

Kur’an’ın ilme verdiği değer, gerçekten de 
üzerinde önemle durulması gereken bir du-
rumdur. Zira genel kanaat ilahi mesajların 
ağırlıklı konusunun “iman” olduğu yönün-
dedir. Oysa ki Kur’an’ın ağırlıklı konusu 
“ilim”dir. Kur’an yüzlerce kez ilme vurgu 
yapmakla, ilim merkezli bir imanı hedefle-
mektedir. İbn Abbas imanın dört unsurdan 
oluştuğunu söyler: Marifet, tasdik, ikrar ve 
amel. Marifet, imanın ilim boyutunu ifade 
eder. Bu dört unsurun temeli marifettir ve 
marifet cehalete değil ilme istinat eder.

Kur’an’ın ilme verdiği değeri görmek için o 
kadar derin araştırma yapmaya gerek yok. 
Kur’an’dan ilk inen beş âyete bakmak kâfidir. 
Kur’an’dan ilk inen beş âyetin konusu ilim-
dir. Alak Sûresi’nin ilk beş âyetinde iki kez 

“oku” emri, iki kez 
Allah’a isnatla “O 
öğretti (alleme)” fiili, 
bir kez insana isnatla 
“bilmedi” fiili, bir kez 
de öğrenme nesnesi 
olan “kalem” geçer. 
Bu âyetlerin içerisin-
de yer alan tek ilahi 
isim vardır: “terbi-
ye eden” manasına 
gelen Rab. Terbiye 

talimin ayrılmaz parçasıdır, hatta zeminidir. 
Özetle ilk inen âyetlerin konusu “ilim”dir. 
Bu, insanlığın en temel probleminin “bilgi 
problemi” olduğunu gösterir.

Ma’rifet, şuur, idrak, ihsas, ‘akıl, va’y, der’ gibi 
Arapça kelimeler de “bilgiye dair kelimeler” 
gurubuna girer. Fakat Kur’an’da yer alan bu 
kelimelerin, ilahi bilgi için hiç kullanılmayıp 
beşeri bilgi için kullanılması manidardır.

Kur’an’ın ilim tarifini Fatır Sûresi’nin 28. 
âyetinden çıkarabiliriz: “Allah’tan layığı veç-
hile ancak âlim olanlar haşyet duyarlar.” Bu 
âyetten yola çıkarak Kur’an’a göre “ilim, haş-
yettir” sonucuna varabiliriz. Haşyet serma-
yesi bilgi olan korkudur, havf ise sermayesi 
cehalet olan korkudur. Kişi karanlıktan havf 
duyar, Allah’tan haşyet duyar. Onun içindir 
ki havf korkanın güçsüzlüğünden dolayı du-
yulan his, haşyet ise korkulanın azametinden 

MÜFESSİR SÖZLÜ ÂYETLERİ 

TEFSİR EDEN ÂLİM, Bİ-

YOLOG CANLI ÂYETLERİ 

TEFSİR EDEN ÂLİM, FİZİK-

Çİ CANSIZ ÂYETLERİ TEF-

SİR EDEN ÂLİMDİR.
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dolayı duyulan hisdir. İnsan Allah’ın büyük-
lüğünü ve azametini bilirse, ondan haşyet 
duyar.

Fatır 28’i teyit eden bir âyet de Zümer 9’dur. 
Vaizler, bu âyetin içinde geçen bir cümleyi 
çok sık kullanırlar: “Hiç bilenlerle bilmeyen-
ler bir olur mu?” İyi de, neyi bilenlerle bilme-
yenler? Kur’an burada bilenleri bilmeyenlere 
üstün tutarken, her türlü ‘malumatı’ mı kas-
tetmektedir? Elbette ki değil. Kur’an burada 
bilginin cehalete, âlimin cahile üstünlüğünü 
tescil ederken, uzun olan âyetin girişinde bil-
giyi de tanımlamış olmaktadır: “Yoksa o kişi 
kendisini, gece yarılarında secde ve kıyam ile 
Allah’a boyun eğen, ahirete dair endişe taşı-
yıp Rabbinin rahmetini uman kimse ile bir mi 
tutuyor? De ki: Hiç bilenlerle bilmeyenler bir 
olur mu?” Bu tanıma 
göre bilginin sahibine 
kazandırdığı üstünlük 
o bilginin ‘epistemik’ 
(ilmî) değerinden kay-
naklanmamakta, bi-
lakis ‘ontolojik’ (fıtri) 
katkısından kaynak-
lanmaktadır. O katkı 
da insanın varoluşsal 
duruşu olan ‘kulluk’ 
görevine katkısıdır.

Öyle anlaşılıyor ki 
Kur’an akleden kalpte damıtılıp, ahlaka dö-
nüşmeyen bilgiye “ilim”, sahibine de “âlim” 
demiyor. Her şeyin bir ruhu vardır. Aklın 
ruhu ilim, ilmin ruhu haşyettir. Sahabe içe-
risinde gerçek bir âlim olan Hz. İbn Mes’ud 
“İlim çok hadis rivayet etmek değil, çok haş-
yet sahibi olmaktır” derken, Kur’an’ın tarifi-
ne atıf yapıyordu. Hz. Ali insanları ikiye ayı-
rıyordu: Dini rivayet edenler ve dine riayet 
edenler.

Kur’an haşyet’i esas almakla, ahlaki davranışı 
sadece ilmin sonucu olarak sunmadı. Aynı za-
manda ahlakı ilmin sebebi olarak da takdim 
etmiş oldu. Bu nedenledir ki İslam aklında 
ahlaktan ilme varılır. Yunan-Batı aklında ise 
ilimden ahlaka varılır. Efendimizin “Faydasız 
ilimden sana sığınırım!” duası, ahlaktan ilme 
varmanın ifadesidir. Bilgi ahlakını bilgiden 

öne almak, olma durumunu bilme durumu-
na öncelemektir. Bu ise bilen özne ile bilinen 
özne arasında diyalog kurmayı gerektirir. Bil-
giden ahlaka varmak, bilen öznenin bilineni 
nesneleştirme ve tanımlaması ile sonuçlanır. 
Tanımlamak tanımanın önündeki en büyük 
engeldir. Tanımak hayret ve keşif, tanımla-
mak tahakküm ve istibdattır.

Kur’an meleklerin insana ‘secdesinin’ sebe-
bini ‘talimu’l-esma’ olarak gösterir. Ta’limu’l-
esma, Âdem’e isimlerin öğretilmesidir. Yani 
insanı meleklerden üstün kılan şey, insanın 
bilgi üretme kabiliyetidir. Meleklerin aynı 
diyalog içinde “Bizim senin bize verdiğinden 
başkaca bir ilmimiz yoktur” demeleri, bilgiyi 
insanoğlu gibi üretemedikleri anlamına geli-
yordu. İnsan Allah’tan bilginin sermayesini 

aldı ve aldığı bu ser-
mayeyi kullanarak 
bilgiyi üretti. Âdem’e 
isimlerin öğretilmesi-
ni eşyaya isim koyma 
yeteneği olarak tefsir 
etmek bu yüzden 
isabetlidir.

Kilise bilgiye Âdem’i 
cennetten kovduran 
“yasak meyve” olarak 
baktı. Hıristiyan kili-
sesi Eski Yunan’daki 

tanrılardan ateşi çalan Prometheus efsanesini 
aynen Âdem-İblis kıssasına uyarladı. Tan-
rılardan ateşi çalan Promethe yerine Âdem, 
ateş yerine bilgiyi (elma bilgiyi sembolize 
eder), Zeus’un yerine de Âlemlerin Rabbini 
koydu. Sekülarizmi ve laisizmi ve hatta pozi-
tivizmi ve materyalizmi ortaya çıkaran, kili-
senin ilme karşı aldığı bu sakat tutumdur.

Sünnette ilim

Buhari’nin dediği gibi Hz. Peygamber’in mi-
rası ilim idi.

13 yıllık Mekke döneminde her türlü baskı 
şiddet ve saldırıya rağmen Hz. Peygamber’in 
karşılık vermemesinin temelinde “bilginin 
değerini” anlaması yatıyordu. Bunun için 
ilk yaptığı iş müfredatı Kur’an olan bir okul 
kurmak oldu: Daru’l-Erkam. Efendimizin 
kendisi Kur’an’ın ilk talebesiydi. Kur’an ona 

HAŞYET SERMAYESİ BİLGİ 

OLAN KORKUDUR, HAVF 

İSE SERMAYESİ CEHALET 

OLAN KORKUDUR. KİŞİ KA-

RANLIKTAN HAVF DUYAR, 

ALLAH’TAN HAŞYET DUYAR.
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“nasıl okunacağını”, yani “sahih bilgiye nasıl 
ulaşılacağını” öğretmişti. O da bunu etrafına 
öğretmeye koyuldu.

İlmin zıddı cehl idi. Kur’an düşmanı belir-
lemişti: Cahiliyyet. Bir “kendini bilmezlik” 
durumu olan cahiliyye, cehaletten besleni-
yordu. O halde cahiliyyenin beslendiği gö-
bek bağını kesmek ancak ilim ile olabilirdi. 
Allah Rasulü de bunu yaptı ve mü’minleri 
Kur’an’ın talebesi yaptı. Kur’an’ın ahlakıyla 
ahlaklanarak en büyük düşmanının adını 
“Ebu Cehil” (Cehaletin Babası) koydu.

Muhalefette yapılan iktidarda da sürdürüldü. 
Medine’ye göçüldüğünde Daru’l-Erkam’ın 
yerini Daru’s-Suffa aldı. Bedir’de esir düşen 
müşriklerden bir servet tutarındaki kurtuluş 
akçesi almak yerine 10 kişiye okuma yazma 
öğretmesi karşılığında özgürlük vaat edilme-
si hiç de sürpriz olmasa gerek.

İslam medeniyetinde ilim ve âlim

Hz. Ömer döneminde ilk mektep açıldı. 
Okulların tüm masrafları hazineden karşı-
lanıyordu. O dönemde 900 yaşına gelmiş 
Roma’da bile yoktu böyle bir örnek. Evini 
okul yapan sahabiler vardı. Camiler öğre-
nim merkezleri oldu. Mekke, Medine, Basra, 
Kûfe, Şam, Bağdat, Kahire, Kayravan, Kur-
tuba, Buhara, Semerkant, Antakya, Harran, 
Konya, Bursa, İstanbul ilim merkezleri oldu.

Kur’an, indiği toplumu sözlü kültürden yazı-
lı kültüre taşıdı. “Sen malı korursun ilim seni 
korur” sözünün sahibi Hz. Ali ve ashabıyla 
başlayan yazılı eser oluşturma alışkanlığı, 
İbn Abbas ve öğrencileriyle sürdü. Medine’de 
Hz. Ali’nin oğlu Muhammed b. Hanefiyye ile 
başlayan hür düşünce okulu Hasan Basri ve 
talebeleriyle Basra’da devam etti. Kufe’de İbn 
Mes’ud ile başlayan rey okulu Ebu Hanife ile 
zirvesine ulaştı. Mekke’de İbn Abbas ile baş-
layan tahkik okulu, Mücahid ve İkrime ile 
devam etti.

Daha sahabe hayattayken Kayravan’a 10 
öğretmen gönderiliyor. İlk üniversite orada 
kuruluyor. Endülüs’e oradan geçiyor ulema. 
Müslümanlar kendi dışlarındaki dünyada 
ilim ve hikmet adına ne bulurlarsa hiçbir 
komplekse kapılmadan alıyorlar ve kendi 
boyalarıyla boyuyorlar. Me’mun Devrimi adı 

verilen İslam medeniyetinin yüz akı “Beytü’l-
Hikme” okulu böyle oluşuyor. Yitik hikme-
tin peşine düşülüyor. Bazen bir servet ödeme 
pahasına eski eserler bulunup alınıyor ve ter-
cüme ediliyor. Mesela Homeros’un İlyada’sı 
daha 2. Hicri yüzyılın başında çevriliyor.

Ama sonradan ümmetin üzerine bir ölü top-
rağı serpiliyor. Kur’an Mushaf’a, tertil tecvi-
de, kıraat tilavete, mana lafza inkılâp ediyor. 
Tahkikin yerini taklit alıyor. İslam imanının 
kaidesi tevhid iken, tevhid birlemeyi ve bü-
tünlemeyi gerektirirken, Müslümanlar ilmi 
din ve dünya ilimleri diye parçalara ayırdı. 
Din ilimsiz kalınca ilim de dinsiz kaldı. Din-
darlık cahillerin, velilik zahidlerin tekeline 
geçti. Oysa Şafii “Ben âlimden başka veli bil-
miyorum” diyordu.

Sonuç: ilim mukaddes bir emanettir

Modern dünyada bilgi ahlaktan ve Allah’tan 
koparıldı. Bilgi ahlaktan mahrum kalınca kir-
lendi ve zehirlendi. Zehirlenen bilgi zehirler. 
Ahlaksız bilgi de sahibini zehirlemeye başla-
dı. Oysa bilgi Allah tarafından insana verilmiş 
“mukaddes emanet” idi. Bilginin sermayesini 
insanoğluna Allah vermişti. Fakat insan bu 
sermayeye ihanet etti. Zehirlenen bilgi ada-
leti ve erdemi değil, sömürü ve tahakkümü 
getirdi. Batı bilimi daha iyi bir hayat ürettiği 
için değil, daha ölümcül silahlar ürettiği için 
üstün oldu.

Bilgiyi ahlaka, ahlakı Allah’a arz etmek Müs-
lümanların görevidir. Müslümanlar tevhid 
ve adalete dayalı bir bilgi sistemini vahiyden 
yola çıkarak yeniden üretmekle sorumlu-
durlar. Görünmeyi bilmenin önüne, bilmeyi 
ise olmanın önüne koyan modernlerin aksi-
ne, olmayı bilmeye ve görünmeye önceleyen 
bir akla dünya her zamankinden daha fazla 
muhtaçtır.

Cahil dindarlık taassup ve dalalet üretir. Ca-
hilin dindarlığı arttıkça sapması da artar. Bil-
giyi dindarlığın ve dinin temeline bu dinin 
sahibi olan Allah yerleştirmiştir. O halde ko-
nuyu özetlemek yerinde olacaktır: Hakikatte 
ilim dindir, din ilimdir.  

«العلم هو الدين،
والدين هو العلم»

ما العلم؟مصطفى إسالم أوغلو
السابق،  العدد  يف  والتدقيق  بالبحث  تناولناها  التي  التقوى،  إن 
كانت عبارة عن حالة «الوعي» لإلنسان املؤمن. وللوصول إىل حالة الوعي 
زاد  العلم هو  وإن  الوقود.  أي  الطريق»  «زاد  بد من وجود  ال  املذكورة، 
الطريق، أي الوقود الذي يؤدي باإلنسان إىل ذلك الوعي. وعليه فإنه من 

غ� املمكن بلوغ الوعي �عزل عن العلم. 
إن الذي ينتج الحضارات هو العقل أو الفكر املؤسس لها، واليشء الذي 
�يز ب� حضارة وأخرى يتمثل يف كيفية تعريف ذلك العقل للعلم، وبعبارة 
الحضارة  تعرّف  كيف  إذن  لديه.  املعرفة  وفلسفة  للعلم  نظرته  أخرى 

اإلسالمية العلم؟
هناك ثالثة أجوبة مختلفة عىل السؤال املطروح حسب نظم املعرفة الثالثة 
أوالً  لنبدأ  والعرفاين.  والربهاين  البياين،  وهي  اإلسالمي،  الفكر  يف  السائدة 

بالتعريفات التي وردت يف نظام املعرفة البياين. 
، حيث  بِعيلِّ غايئ وليس  بتعريف  العلم  فارس  ابن  الشه�  اللغوي  يعرف 
يقول: «إن العلم يدّل عىل أثر باليشء يتميز به عن غ�ه». وبحسب هذا 
التعريف، فإن العلم يأيت �عنى التمييز والتفريق والفرز. ذلك ألن املعرفة 
عملية ذهنية/فكرية تساعد اإلنسان يف تبي� الحق من الباطل، والصواب 
الجور،  من  والعدل  الخبيث،  من  والطيب  الرش،  من  والخ�  الخطأ،  من 

واإلصالح من اإلفساد ..الخ.
الجازم  العلم يف تعريفاته بقوله: «االعتقاد  الجرجاين  املتكّلم  بين� يعرّف 
املطابق للواقع». وبناًء عىل هذا التعريف، فالعلم عبارة إدراك اليشء عىل 
العامل  علم  أن  يعني  م�  الخارجي،  العامل  يف  أي  الواقع،  يف  عليه  هو  ما 
ال يسمى «علً�» ما مل يتطابق مع حقيقة املعلوم؛ في� يعرّفه التحانوي 
صاحب «إحصاء العلوم» بعكس ذلك، إذ يقول «إن العلم هو اإلدراك عىل 
اإلطالق». وبحسب رأيه، فإن كل ما نعرفه هو علٌم، بغّض النظر عن كونه 

صحيحاً أو خطئاً.
املعرفة  ليس إال  «العلم  أّن  فيؤكد  الرأي،  أهل  أبو حنيفة من  الفقيه  أما 

املرتجم: ياوز آجار

إن الذي ينتج الحضارات هو 
العقل أو الفكر املؤسس لها، 

واليشء الذي �يز ب� حضارة 
وأخرى يتمثل يف كيفية تعريف 

ذلك العقل للعلم.

املقال الرئيس
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التي يعمل �قتضاها» فهو يعرّف العلم انطالقاً من نتيجته. وهذا 
الغزايل  واإلمام  أبو حنيفة.  يزاولها  التي  واملهنة  يتوافق  التعريف 
زاوية  من  للعلم  ينظر  ولكنه  حنفية،  أليب  م�ثًال  طريقاً  يسلك 
تقع إال  النفس، وال  العلم عبادة  مختلفة، حيث يشدد عىل «أن 
بتطه� القلب من األدران األخالفية». والغزايل ال يتكلم هنا بوصفه 

متكلً�، بل بوصفه متصوفاً.  
مل أطلع عىل نقطة اتحاد يف تعاريف أهل البيان، ور�ا هي وجدت 
الصفحة  هذه  أطوي  لذلك  عليها.  العثور  من  أ�كن  مل  ولكنني 

ألنتقل إىل تعاريف أهل الربهان:
يقارب  يقوم الفارايب بتعريف العلم يف «فصوص الحكم» تعريفاً 
استفهام  حول  يتمحور  فتعريفه  الجديدة.  األفالطونية  تعريف 
تنعكس  لإلدراك  القابلة  «فاألشياء  «ما».  استفهام  وليس  «كيف» 
يف الروح بفضل التجيل اإللهي. وليس للعقل أي تدخل يف �تيع 
الروح بقابلية اإلدراك لتلك األشياء سوى أن يكون مرآة يعكسها 

يف الروح. فاإلدراك عبارة عن انطباع 
ك�  اإلنسان  ذهن  يف  األشياء  صور 
تنطبع مالمح وجهه يف ورق الصورة 
الفوتوغرافية. و�عنى آخر، فإن العلم 
هو حضور او انطباع صورة الشئ يف 
ذلك  إىل  يضيف  سيناء  وابن  العقل. 
إن  حكمة  إىل  العلم  «ينقلب  قائًال: 
الظن  استند إىل دليل قاطع». وكأ�ا 
الحكمة  يقابل  واليق�  العلم،  يقابل 

يف فكر ابن سيناء.
فيعرّف  الرشد  ابن  أما   
قائًال:  التحديد  وجه  عىل  العلم 

«املعلومات»  تعريُف  هذا  أن  يل  ويبدو  يتغ�»،  ال  ظّن  «العلم 
يف  يتمثل  واملعلومات  العلم  ب�  الفرق  ومدى  «العلم».  وليس 
الفرق ب� الحكم والحكمة؛ فالحكم �كن أن يكون صحيحاً، ك� 
فقط.  الصحيح  الحكم  الحكمة هي  بين�  يكون خطئاً،  أن  �كن 
أن  غ�  تكون،  ال  وقد  صحيحة  تكون  قد  املعلومات  فإن  كذلك 

العلم يأىب إال أن يكون معلومة صحيحة. 
يف موضع آخر، ويف معرض بحثه عن جواب الستفهام   
«كيف»، يقول ابن الرشد «إن العلم هو حصول صورة املعلومات 
أو  تصّوراً  يكون  أن  إما  علم  فإن كل  رأيه،  النفس». وبحسب  يف 
تصديقاً، أو ظناً أو يقيناً. فالعلم التصوري غ� مفهوم، بين� العلم 
التصديقي مفهوم. نستنتج من ذلك أن العلم التصوري هو الذي مل 
يعرب عنه باأللفاظ أي باملفاهيم، ولكن العلم التصديقي هو الذي 
ُعّرب عنه باأللفاظ أي باملفاهيم، وما يكمن وراء ذلك هو اإل�ان 
الذي يعني أن يتأكد القلب م� يعلم عىل نحو جازم ويطمّنئ إليه. 
من جهته يعرّف مال صدرا، ـ وهو من أعظم النجوم   

الحركة  نظرية  الربهاين وصاحب  املعرفة  نظام  التي ملعت يف س�ء 
«العلم  التايل:  النحو  عىل  العلَم  ـ  الجوهرية  الحركة  أو  الجوهر  يف 
أن  يبدو  وك�  األبعاد».  ذات  املادة  عن  مجرداً  الوجود  عن  عبارة 
هذا التعريف ينسجم �اماً مع التصنيف التقليدي للوجود، أال وهو 
ذلك  إىل  وإضافة  الشيئ.  لهذا  الذهني»  «الوجود  هو  لشيئ  علمنا 
فإن هناك وجودين آخرين له، األول وجوده الذايت الحقيقي، والثاين 

وجوده اللفظي. 
املمثل�  أحد  الرتمذي،  حكيم  فإن  آخر،  جانب  من   
ألهل نظام املعرفة العرفاين، وك� هو املتوقع منه، يربط عالقة ب� 
الغيب  عامل  ينكشف  الرؤية  مع  العلم  اتحد  «إذا  والكشف:  العلم 
أبو عيل  يؤكد  له». في�  بالنسبة  الشهادة  ليصبح عامل  أمام صاحبه 
الثقفي «أن العلم حياة تخرج القلب من موت الجهالة»، بين� يشدد 
فإذا  �رة،  والعمل  العلم شجرة،  «أن  الصويف/املتصوف عىل  الغزايل 
أصبح العلم ملكة لدى اإلنسان يتحول إىل مهنة طبيعية يزاولها دون 

تكلف».
هذا  سلك  ممن  حاول  من  وهناك 
الطريق أن يحمل عىل العلم معاين أو 
تأويالت رمزية، فعىل سبيل املثال قيل 
يتشكل  التي  م)  ـ  ل  ـ  (ع  إن حروف 
منها العلم ترمز إىل ثالثة أمور؛ فالع� 
ترمز إىل (العلي�)، في� ترمز الالم إىل 
(امللك).  إىل  فرتمز  امليم  أما  (اللطف)، 
يجعل  حقيقي  ملك  العلم  ألن  وذلك 
صاحبه ملكاً للناس. وهناك من قال إن 
الحروف الثالثة للعلم ترمز إىل (العزة 

وااللطافة واملحبة).
وك� يظهر م� سبق، فإن املنتم� إىل نظم املعرفة الثالثة يعرّفون 
العلم من مواقفهم أو منظوراتهم الشخصية. إذن فمن املمكن القول 
الخاصة  الحقائق  املذكورة ال تستوعب جميع  التعاريف  أياٍّ من  إن 
يحتوي  التي  الكلية  الحقائق  من  جزءاً  منها  كلٌّ  يعّرب  وإ�ا  بالعلم، 
عليها مفهوم العلم، فالعلم عبارة عن مجموع تلك الحقائق املذكورة، 

بل وزيادة. 
لنجمع شمل املوضوع بتعريف العلم من حيث اللغة: العلم عبارة 
أو  أو تصديقاً  عن إدراك يشء مطلقاً، بغّض النظر عن كونه تصوراً 
قاطعاً أو ظناٍّ، ذهنيا أو معرباً عنه باأللفاظ واملفاهيم. فمثًال يعرّفه 
عليه  هو  ك�  يشء  إدراك  «العلم  بقوله:  اإلصفهاين  الراغب  اإلمام 
للتمييز. ك� تسمى  يف الواقع». وأطلق عىل العَلم علً� لكونه رمزاً 
والجبال  بالعلم،  شطرين  إىل  العلوية  الشفة  تفصل  التي  النقطة 
أو  «اإلشارة  تعني  والعالمة  األماكن.  لتحديد  معياراً  لكونها  باألعالم 

الوثيقة» التي تساعد عىل التمييز والتبي�. 
أقسام العلم:

من املمكن القول إن أياٍّ من 
تعاريف العلم املذكورة ال 

يستوعب جميع الحقائق الخاصة 
بالعلم، وإ�ا يعّرب كلٌّ منها جزءاً 
من الحقائق الكلية التي يحتوي 

عليها مفهوم العلم. 

ال  الذي  وتعاىل  سبحانه  الله  علم  وهو  األزيل:  العلم   .1
يعلم  «الله  وجملة  اليشء.  هذا  وجود  عىل  ليشء  علمه  يتوقف 
تكون  أن  بد  ال  صحيحة  تكون  ول�  صحيحة،  ليست  املوجود» 
صيغتها هكذا: ما يعلمه الله فهو يظفر بالوجود. وقد وصفوا علم 
الله عز وجل بـ»مطلق»، بين� وصفوا علم غ�ه بـ»مقيد»؛ فاألول ال 
يتوقف عىل وجود املعلوم، في� يتوقف الثاين عىل وجود املعلوم.   

املادية  األشياء  إىل  يعود  العلم  وهذا  الوهبي:  العلم   .2
(الطبيعة) والحيوانات والجوانب البايولوجية لإلنسان. فالله سبحانه 
وفق  خلقها  عند  وظائفها  ألداء  الالزم  العلم  فيها  ركب  قد  وتعاىل 
الغاية التي خلقت من أجلها. وتعد السنن أو القوان� اإللهية التي 

تخضع لها األشياء من ضمن هذا العلم.
املوجودات  لكافة  خاص  العلم  وهذا  املكتسب:  العلم   .3
العاقلة؛ ألن الغرض من وجود العقل هو «كشف» العلم والحصول 

عليه (أخذ) وإنتاجه أي تطويره.  
إىل  ينقسم  العلم  فإن  آخر  وباعتبار 

حضوري وحصويل؛ 
ما  هو  الحضوري  فالعلم   .1
وفطرة،  خلقة  املوجودات  به  ُرّكب 
فاإلنسان ال يحصل عىل العلم املتعلق 
وعينه  وفمه  ورجله  يده  بوظائف 
وأذنه وما ماثلها من األعضاء األخرى 

بعد والدته، بل هذا العلم علم حضوري، أي حارض لديه عند الوالدة. 
ولو فقد اإلنسان عقله ال يغيب عنه العلم املذكور. فمثًال ال يستخدم 
أي مجنون يديه للميش بدالً من رجليه، وال يحاول األكل بأنفه بدالً 

من فمه. 
تحته  ويندرج  مكتسب،  علم  فهو  الحصويل  العلم  أما   .2
التعليم  طريق  عن  اإلنسان  عليها  يحصل  التي  املعارف  جميع 
فالتعليم  األخرى.  الوسائل  من  ذلك  إىل  وما  والتجربة  واملشاهدة 
فيساعده  الرتبية  أما  الحصويل،  العلم  إىل  للوصول  اإلنسان  يساعد 
الستخدام العلم الحضوري بشكل صحيح. وقد يتحول العلم الحصويل 
مرور  مع  لينقلب  النفس  يف  ملكة  إىل  والتكرار  واملعاودة  باإلرصار 
الزمن إىل العلم الحضوري. والنبوة علم حصويل، غ� أنها ال تحصل 

جراء جهود برشية، بل هي هبة من الله جل وعال. 
ومن حيث مواضيعها، فإن العلوم تنقسم إىل رشعية وعقلية؛ فالعلوم 
الرشعية تستند إىل السمعيات املستقاة من الوحي الرباين الذي أنزل 
عىل قلب رسول الله صىل الله عليه وسلم. أما العلوم العقلية فتستند 
العلم هو «اآلية» ك�  العقل. وموضوع كال هذين النوع� من  إىل 
ورد يف القرآن الكريم؛ حيث إن املفرس عامل يفرس اآليات اللفظية، 
بين� البيولوجي عامل يفرس اآليات الحية، أما الفيزيايئ فهو عامل يفرس 

اآليات الجامدة.   

إن الله عليم:
يرد يف القرآن الكريم من أس�ء الله الحسنى ثالثة أس�ء مشتقة 
والعالم.  والعامل  العليم  هي:  «العلم»،  لكلمة  الثاليث  الجذر  من 
ووجود األس�ء الثالثة املشتقة من «العلم» ب� أس�ء الله الحسنى 
لهو دليل ساطع عىل القيمة التي يوليها الله سبحانه وتعاىل للعلم. 
الله» جل وعال و»علم العباد» هو نفس  ومدى الفرق ب� «علم 

الفرق ب� الله والعباد. 
دون  واإلنساين  اإللهي  العلم�  ب�  الفروق  تلخيص  املمكن  ومن 

التعصب ملدارس الكالم اإلسالمية التقليدية عىل النحو التايل: 
في�  املعلوم،  وجود  عىل  يعتمد  ال  تعاىل  الله  علم   .1

يعتمد علم العبد عىل وجود املعلوم.
علم الله ذايت، بين� علم العباد مكتسب.  .2

به،  ومنوطاً  بالزمن  ليس محدوداً  عز وجل  الله  علم   .3
محدود  فهو  العباد،  علم  بعكس 

ومنوط بالزمن.
إىل  يحتاج  ال  تعاىل  الله  إن   .4
الحواس وإع�ل الفكر ليعلم، بعكس 

العباد. 
علم  بين�  باٍق،  الله  علم   .5

العباد فاٍن.
بعكس  آخر،  بيشء  علمه  عن  علُم يشء  الله  �نع  ال   .6

عباده.  
العلم.  ك�ة  عن  للتعب�  نستخدمها  وثناء  مدح  صيغة  «العالمة» 
فاملدح أو الثناء الذي نعرب عنه بهذه الصيغة قد يفوق قدر صاحبه، 
فال يستطيع أن يحمله. أما صيغة «العليم» فعىل العكس من ذلك، 
ك�  املمدوح  والثناء عىل  املدح  من  نتمكن  ال  الذين  نحن  حيث 
املمدوح»، في�  «العالمة» تدل «عجز  املبالغة يف  ينبغي. فصيغة 

تدل صيغة املبالغة يف «العليم» عىل «عجز املادح».   
وال ُيطلق عىل الله ـ سبحانه ـ «املعّلم»؛ ألنه يطلق عىل من يعّلم 
العلَم الذي حصل عليه عن طريق التعليم. فالله عز وجل ال يحصل 
عىل العلم الذي يعّلمه لرسله بواسطة التعليم ليسمى بـ»املعلم». 
الذي  العلم  حّصلوا  لكونهم  املعّلمون  هم  والرسل  األنبياء  ولكن 
يعّلمونه للعباد بوسيلة التعليم من الله العليم عن طريق املالئكة 

الرسل.
وكذلك ال يستخدم اسم «العارف» يف حق الله تعاىل، ألن العارف 
صاحب  عىل  ُيطلق  والعارف  املعرفة.  عىل  حصوله  قبل  جاهل 
معرفة تسبقها الجهالة. وكذلك الفرق ب� العلم واملعرفة؛ فاملعرفة 
ينحرص  ال  العلم  بين�  اآلخر،  عن  اليشء  �يز  الذي  الجوهر  علم 

الغاية من وجود العقل هي 
«الكشف» عن العلم، والحصول 

عليه (األخذ)، وإنتاجه 
(االنكشاف).
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«العلم هو الدين،
والدين هو العلم»

ما العلم؟مصطفى إسالم أوغلو
السابق،  العدد  يف  والتدقيق  بالبحث  تناولناها  التي  التقوى،  إن 
كانت عبارة عن حالة «الوعي» لإلنسان املؤمن. وللوصول إىل حالة الوعي 
زاد  العلم هو  وإن  الوقود.  أي  الطريق»  «زاد  بد من وجود  ال  املذكورة، 
الطريق، أي الوقود الذي يؤدي باإلنسان إىل ذلك الوعي. وعليه فإنه من 

غ� املمكن بلوغ الوعي �عزل عن العلم. 
إن الذي ينتج الحضارات هو العقل أو الفكر املؤسس لها، واليشء الذي 
�يز ب� حضارة وأخرى يتمثل يف كيفية تعريف ذلك العقل للعلم، وبعبارة 
الحضارة  تعرّف  كيف  إذن  لديه.  املعرفة  وفلسفة  للعلم  نظرته  أخرى 

اإلسالمية العلم؟
هناك ثالثة أجوبة مختلفة عىل السؤال املطروح حسب نظم املعرفة الثالثة 
أوالً  لنبدأ  والعرفاين.  والربهاين  البياين،  وهي  اإلسالمي،  الفكر  يف  السائدة 

بالتعريفات التي وردت يف نظام املعرفة البياين. 
، حيث  بِعيلِّ غايئ وليس  بتعريف  العلم  فارس  ابن  الشه�  اللغوي  يعرف 
يقول: «إن العلم يدّل عىل أثر باليشء يتميز به عن غ�ه». وبحسب هذا 
التعريف، فإن العلم يأيت �عنى التمييز والتفريق والفرز. ذلك ألن املعرفة 
عملية ذهنية/فكرية تساعد اإلنسان يف تبي� الحق من الباطل، والصواب 
الجور،  من  والعدل  الخبيث،  من  والطيب  الرش،  من  والخ�  الخطأ،  من 

واإلصالح من اإلفساد ..الخ.
الجازم  العلم يف تعريفاته بقوله: «االعتقاد  الجرجاين  املتكّلم  بين� يعرّف 
املطابق للواقع». وبناًء عىل هذا التعريف، فالعلم عبارة إدراك اليشء عىل 
العامل  علم  أن  يعني  م�  الخارجي،  العامل  يف  أي  الواقع،  يف  عليه  هو  ما 
ال يسمى «علً�» ما مل يتطابق مع حقيقة املعلوم؛ في� يعرّفه التحانوي 
صاحب «إحصاء العلوم» بعكس ذلك، إذ يقول «إن العلم هو اإلدراك عىل 
اإلطالق». وبحسب رأيه، فإن كل ما نعرفه هو علٌم، بغّض النظر عن كونه 

صحيحاً أو خطئاً.
املعرفة  ليس إال  «العلم  أّن  فيؤكد  الرأي،  أهل  أبو حنيفة من  الفقيه  أما 

املرتجم: ياوز آجار

إن الذي ينتج الحضارات هو 
العقل أو الفكر املؤسس لها، 

واليشء الذي �يز ب� حضارة 
وأخرى يتمثل يف كيفية تعريف 

ذلك العقل للعلم.
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التي يعمل �قتضاها» فهو يعرّف العلم انطالقاً من نتيجته. وهذا 
الغزايل  واإلمام  أبو حنيفة.  يزاولها  التي  واملهنة  يتوافق  التعريف 
زاوية  من  للعلم  ينظر  ولكنه  حنفية،  أليب  م�ثًال  طريقاً  يسلك 
تقع إال  النفس، وال  العلم عبادة  مختلفة، حيث يشدد عىل «أن 
بتطه� القلب من األدران األخالفية». والغزايل ال يتكلم هنا بوصفه 

متكلً�، بل بوصفه متصوفاً.  
مل أطلع عىل نقطة اتحاد يف تعاريف أهل البيان، ور�ا هي وجدت 
الصفحة  هذه  أطوي  لذلك  عليها.  العثور  من  أ�كن  مل  ولكنني 

ألنتقل إىل تعاريف أهل الربهان:
يقارب  يقوم الفارايب بتعريف العلم يف «فصوص الحكم» تعريفاً 
استفهام  حول  يتمحور  فتعريفه  الجديدة.  األفالطونية  تعريف 
تنعكس  لإلدراك  القابلة  «فاألشياء  «ما».  استفهام  وليس  «كيف» 
يف الروح بفضل التجيل اإللهي. وليس للعقل أي تدخل يف �تيع 
الروح بقابلية اإلدراك لتلك األشياء سوى أن يكون مرآة يعكسها 

يف الروح. فاإلدراك عبارة عن انطباع 
ك�  اإلنسان  ذهن  يف  األشياء  صور 
تنطبع مالمح وجهه يف ورق الصورة 
الفوتوغرافية. و�عنى آخر، فإن العلم 
هو حضور او انطباع صورة الشئ يف 
ذلك  إىل  يضيف  سيناء  وابن  العقل. 
إن  حكمة  إىل  العلم  «ينقلب  قائًال: 
الظن  استند إىل دليل قاطع». وكأ�ا 
الحكمة  يقابل  واليق�  العلم،  يقابل 

يف فكر ابن سيناء.
فيعرّف  الرشد  ابن  أما   
قائًال:  التحديد  وجه  عىل  العلم 

«املعلومات»  تعريُف  هذا  أن  يل  ويبدو  يتغ�»،  ال  ظّن  «العلم 
يف  يتمثل  واملعلومات  العلم  ب�  الفرق  ومدى  «العلم».  وليس 
الفرق ب� الحكم والحكمة؛ فالحكم �كن أن يكون صحيحاً، ك� 
فقط.  الصحيح  الحكم  الحكمة هي  بين�  يكون خطئاً،  أن  �كن 
أن  غ�  تكون،  ال  وقد  صحيحة  تكون  قد  املعلومات  فإن  كذلك 

العلم يأىب إال أن يكون معلومة صحيحة. 
يف موضع آخر، ويف معرض بحثه عن جواب الستفهام   
«كيف»، يقول ابن الرشد «إن العلم هو حصول صورة املعلومات 
أو  تصّوراً  يكون  أن  إما  علم  فإن كل  رأيه،  النفس». وبحسب  يف 
تصديقاً، أو ظناً أو يقيناً. فالعلم التصوري غ� مفهوم، بين� العلم 
التصديقي مفهوم. نستنتج من ذلك أن العلم التصوري هو الذي مل 
يعرب عنه باأللفاظ أي باملفاهيم، ولكن العلم التصديقي هو الذي 
ُعّرب عنه باأللفاظ أي باملفاهيم، وما يكمن وراء ذلك هو اإل�ان 
الذي يعني أن يتأكد القلب م� يعلم عىل نحو جازم ويطمّنئ إليه. 
من جهته يعرّف مال صدرا، ـ وهو من أعظم النجوم   

الحركة  نظرية  الربهاين وصاحب  املعرفة  نظام  التي ملعت يف س�ء 
«العلم  التايل:  النحو  عىل  العلَم  ـ  الجوهرية  الحركة  أو  الجوهر  يف 
أن  يبدو  وك�  األبعاد».  ذات  املادة  عن  مجرداً  الوجود  عن  عبارة 
هذا التعريف ينسجم �اماً مع التصنيف التقليدي للوجود، أال وهو 
ذلك  إىل  وإضافة  الشيئ.  لهذا  الذهني»  «الوجود  هو  لشيئ  علمنا 
فإن هناك وجودين آخرين له، األول وجوده الذايت الحقيقي، والثاين 

وجوده اللفظي. 
املمثل�  أحد  الرتمذي،  حكيم  فإن  آخر،  جانب  من   
ألهل نظام املعرفة العرفاين، وك� هو املتوقع منه، يربط عالقة ب� 
الغيب  عامل  ينكشف  الرؤية  مع  العلم  اتحد  «إذا  والكشف:  العلم 
أبو عيل  يؤكد  له». في�  بالنسبة  الشهادة  ليصبح عامل  أمام صاحبه 
الثقفي «أن العلم حياة تخرج القلب من موت الجهالة»، بين� يشدد 
فإذا  �رة،  والعمل  العلم شجرة،  «أن  الصويف/املتصوف عىل  الغزايل 
أصبح العلم ملكة لدى اإلنسان يتحول إىل مهنة طبيعية يزاولها دون 

تكلف».
هذا  سلك  ممن  حاول  من  وهناك 
الطريق أن يحمل عىل العلم معاين أو 
تأويالت رمزية، فعىل سبيل املثال قيل 
يتشكل  التي  م)  ـ  ل  ـ  (ع  إن حروف 
منها العلم ترمز إىل ثالثة أمور؛ فالع� 
ترمز إىل (العلي�)، في� ترمز الالم إىل 
(امللك).  إىل  فرتمز  امليم  أما  (اللطف)، 
يجعل  حقيقي  ملك  العلم  ألن  وذلك 
صاحبه ملكاً للناس. وهناك من قال إن 
الحروف الثالثة للعلم ترمز إىل (العزة 

وااللطافة واملحبة).
وك� يظهر م� سبق، فإن املنتم� إىل نظم املعرفة الثالثة يعرّفون 
العلم من مواقفهم أو منظوراتهم الشخصية. إذن فمن املمكن القول 
الخاصة  الحقائق  املذكورة ال تستوعب جميع  التعاريف  أياٍّ من  إن 
يحتوي  التي  الكلية  الحقائق  من  جزءاً  منها  كلٌّ  يعّرب  وإ�ا  بالعلم، 
عليها مفهوم العلم، فالعلم عبارة عن مجموع تلك الحقائق املذكورة، 

بل وزيادة. 
لنجمع شمل املوضوع بتعريف العلم من حيث اللغة: العلم عبارة 
أو  أو تصديقاً  عن إدراك يشء مطلقاً، بغّض النظر عن كونه تصوراً 
قاطعاً أو ظناٍّ، ذهنيا أو معرباً عنه باأللفاظ واملفاهيم. فمثًال يعرّفه 
عليه  هو  ك�  يشء  إدراك  «العلم  بقوله:  اإلصفهاين  الراغب  اإلمام 
للتمييز. ك� تسمى  يف الواقع». وأطلق عىل العَلم علً� لكونه رمزاً 
والجبال  بالعلم،  شطرين  إىل  العلوية  الشفة  تفصل  التي  النقطة 
أو  «اإلشارة  تعني  والعالمة  األماكن.  لتحديد  معياراً  لكونها  باألعالم 

الوثيقة» التي تساعد عىل التمييز والتبي�. 
أقسام العلم:

من املمكن القول إن أياٍّ من 
تعاريف العلم املذكورة ال 

يستوعب جميع الحقائق الخاصة 
بالعلم، وإ�ا يعّرب كلٌّ منها جزءاً 
من الحقائق الكلية التي يحتوي 

عليها مفهوم العلم. 

ال  الذي  وتعاىل  سبحانه  الله  علم  وهو  األزيل:  العلم   .1
يعلم  «الله  وجملة  اليشء.  هذا  وجود  عىل  ليشء  علمه  يتوقف 
تكون  أن  بد  ال  صحيحة  تكون  ول�  صحيحة،  ليست  املوجود» 
صيغتها هكذا: ما يعلمه الله فهو يظفر بالوجود. وقد وصفوا علم 
الله عز وجل بـ»مطلق»، بين� وصفوا علم غ�ه بـ»مقيد»؛ فاألول ال 
يتوقف عىل وجود املعلوم، في� يتوقف الثاين عىل وجود املعلوم.   

املادية  األشياء  إىل  يعود  العلم  وهذا  الوهبي:  العلم   .2
(الطبيعة) والحيوانات والجوانب البايولوجية لإلنسان. فالله سبحانه 
وفق  خلقها  عند  وظائفها  ألداء  الالزم  العلم  فيها  ركب  قد  وتعاىل 
الغاية التي خلقت من أجلها. وتعد السنن أو القوان� اإللهية التي 

تخضع لها األشياء من ضمن هذا العلم.
املوجودات  لكافة  خاص  العلم  وهذا  املكتسب:  العلم   .3
العاقلة؛ ألن الغرض من وجود العقل هو «كشف» العلم والحصول 

عليه (أخذ) وإنتاجه أي تطويره.  
إىل  ينقسم  العلم  فإن  آخر  وباعتبار 

حضوري وحصويل؛ 
ما  هو  الحضوري  فالعلم   .1
وفطرة،  خلقة  املوجودات  به  ُرّكب 
فاإلنسان ال يحصل عىل العلم املتعلق 
وعينه  وفمه  ورجله  يده  بوظائف 
وأذنه وما ماثلها من األعضاء األخرى 

بعد والدته، بل هذا العلم علم حضوري، أي حارض لديه عند الوالدة. 
ولو فقد اإلنسان عقله ال يغيب عنه العلم املذكور. فمثًال ال يستخدم 
أي مجنون يديه للميش بدالً من رجليه، وال يحاول األكل بأنفه بدالً 

من فمه. 
تحته  ويندرج  مكتسب،  علم  فهو  الحصويل  العلم  أما   .2
التعليم  طريق  عن  اإلنسان  عليها  يحصل  التي  املعارف  جميع 
فالتعليم  األخرى.  الوسائل  من  ذلك  إىل  وما  والتجربة  واملشاهدة 
فيساعده  الرتبية  أما  الحصويل،  العلم  إىل  للوصول  اإلنسان  يساعد 
الستخدام العلم الحضوري بشكل صحيح. وقد يتحول العلم الحصويل 
مرور  مع  لينقلب  النفس  يف  ملكة  إىل  والتكرار  واملعاودة  باإلرصار 
الزمن إىل العلم الحضوري. والنبوة علم حصويل، غ� أنها ال تحصل 

جراء جهود برشية، بل هي هبة من الله جل وعال. 
ومن حيث مواضيعها، فإن العلوم تنقسم إىل رشعية وعقلية؛ فالعلوم 
الرشعية تستند إىل السمعيات املستقاة من الوحي الرباين الذي أنزل 
عىل قلب رسول الله صىل الله عليه وسلم. أما العلوم العقلية فتستند 
العلم هو «اآلية» ك�  العقل. وموضوع كال هذين النوع� من  إىل 
ورد يف القرآن الكريم؛ حيث إن املفرس عامل يفرس اآليات اللفظية، 
بين� البيولوجي عامل يفرس اآليات الحية، أما الفيزيايئ فهو عامل يفرس 

اآليات الجامدة.   

إن الله عليم:
يرد يف القرآن الكريم من أس�ء الله الحسنى ثالثة أس�ء مشتقة 
والعالم.  والعامل  العليم  هي:  «العلم»،  لكلمة  الثاليث  الجذر  من 
ووجود األس�ء الثالثة املشتقة من «العلم» ب� أس�ء الله الحسنى 
لهو دليل ساطع عىل القيمة التي يوليها الله سبحانه وتعاىل للعلم. 
الله» جل وعال و»علم العباد» هو نفس  ومدى الفرق ب� «علم 

الفرق ب� الله والعباد. 
دون  واإلنساين  اإللهي  العلم�  ب�  الفروق  تلخيص  املمكن  ومن 

التعصب ملدارس الكالم اإلسالمية التقليدية عىل النحو التايل: 
في�  املعلوم،  وجود  عىل  يعتمد  ال  تعاىل  الله  علم   .1

يعتمد علم العبد عىل وجود املعلوم.
علم الله ذايت، بين� علم العباد مكتسب.  .2

به،  ومنوطاً  بالزمن  ليس محدوداً  عز وجل  الله  علم   .3
محدود  فهو  العباد،  علم  بعكس 

ومنوط بالزمن.
إىل  يحتاج  ال  تعاىل  الله  إن   .4
الحواس وإع�ل الفكر ليعلم، بعكس 

العباد. 
علم  بين�  باٍق،  الله  علم   .5

العباد فاٍن.
بعكس  آخر،  بيشء  علمه  عن  علُم يشء  الله  �نع  ال   .6

عباده.  
العلم.  ك�ة  عن  للتعب�  نستخدمها  وثناء  مدح  صيغة  «العالمة» 
فاملدح أو الثناء الذي نعرب عنه بهذه الصيغة قد يفوق قدر صاحبه، 
فال يستطيع أن يحمله. أما صيغة «العليم» فعىل العكس من ذلك، 
ك�  املمدوح  والثناء عىل  املدح  من  نتمكن  ال  الذين  نحن  حيث 
املمدوح»، في�  «العالمة» تدل «عجز  املبالغة يف  ينبغي. فصيغة 

تدل صيغة املبالغة يف «العليم» عىل «عجز املادح».   
وال ُيطلق عىل الله ـ سبحانه ـ «املعّلم»؛ ألنه يطلق عىل من يعّلم 
العلَم الذي حصل عليه عن طريق التعليم. فالله عز وجل ال يحصل 
عىل العلم الذي يعّلمه لرسله بواسطة التعليم ليسمى بـ»املعلم». 
الذي  العلم  حّصلوا  لكونهم  املعّلمون  هم  والرسل  األنبياء  ولكن 
يعّلمونه للعباد بوسيلة التعليم من الله العليم عن طريق املالئكة 

الرسل.
وكذلك ال يستخدم اسم «العارف» يف حق الله تعاىل، ألن العارف 
صاحب  عىل  ُيطلق  والعارف  املعرفة.  عىل  حصوله  قبل  جاهل 
معرفة تسبقها الجهالة. وكذلك الفرق ب� العلم واملعرفة؛ فاملعرفة 
ينحرص  ال  العلم  بين�  اآلخر،  عن  اليشء  �يز  الذي  الجوهر  علم 

الغاية من وجود العقل هي 
«الكشف» عن العلم، والحصول 

عليه (األخذ)، وإنتاجه 
(االنكشاف).
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يف علم ذلك الجوهر، م� يعني أن كلَّ معرفٍة علم، ولكن ليس كل 
علم معرفة.  

العلم  إذ  أيضاً؛  واليق�  العلم  ب�  فرقاً  هناك  فإن  آخر،  جانب  من 
اطمئنان العقل إىل يشء ما، بين� اليق� هو اطمئنان القلب ليشء 
ما. واسم الفاعل لليق� يأيت عىل صيغة «املوقن»، الذي يطلق عىل 
من ترك قلَبه الشكُّ واستقّر فيه االعتقاُد الجازم، حيث اإليقان مقابل 

الشّك.   
ك� أن هناك فرقاً ب� العلم والشعور؛ فالشعور هو معرفة ُيحصل 
شع�اً  الشع�  وُسّمي  والرقة.  الدقة  من  مضاعفة  بأضعاف  عليها 
بسبب االمتداد يف طرفه، الشبيِه بالشعرة، مخالفاً للقمح، ك� أطلق 
عر فنعتوه بالشعر لكونه  عر «الشعر» لكونه رقيقاً. أما الشِّ عىل الشَّ
فناً مستنداً إىل «رقة» الكالم. ومن ال يالحظ الفرق الدقيق ب� شيئ� 

متصف  غ�  أي  «شاعر»،  غ�  فهو 
بالشعور.  

العلم يف القرآن:
إن العلم من بضعة مفاهيم محورية 
للقرآن الكريم، وقد ورد هو ومشتقاته 
يف القرآن حوايل تسع مائة (009) مرة. 
الوحي  عرش  عىل  العلم  ترّبع  وإن 
لإلنسانية  نوعي  إرشاد  لهو  اإللهي 
جمعاء �ثابة ثورة عظيمة، إضافًة إىل 

أنه مرجع التطور الهائل الذي أحزته الحضارة اإلسالمية يف عصورها 
الزاهرة �جاالت العلم واملعرفة. 

إن االهت�م الذي أواله القرآن الكريم للعلم لهو من املواضيع التي 
عامة  ب�  السائد  الفكر  عليها طويًال؛ وهذا ألن  الوقوف  من  بد  ال 
الناس هو أن «اإل�ان» هو املدار أو املحور الرئييس الذي يدور حوله 
الرساالت اإللهية، بين� «العلم» هو الذي يحتل الصدارة يف مواضيع 
القرآن، و�عنى آخر هو من أمهات القرآن. ذلك ألن القرآن الكريم 
يستهدف، من خالل تأكيداته مئات املرات للعلم، إنشاَء إ�اٍن قائٍم 
عىل العلم. وهذا ابن عباس ريض الله عنه نراه يشدد عىل أن اإل�ان 
واإلقرار  والتصديق  املعرفة  رئيسية وهي:  أربعة عنارص  عىل  ينبني 
البعد العلمي لإل�ان. وأساس جميع تلك  والعمل. فاملعرفة تشكل 

العنارص األربعة هو املعرفة التي تستند إىل العلم. 
القرآن  يوليها  التي  األهمية  لنالحظ  عميقة  دراسات  إىل  داعي  ال 
الكريم للعلم، إذ يكفي لذلك النظر يف أول ما نزل من القرآن الكريم 
تلك  موضوع  حيث  العلق؛  سورة  من  األوىل  الخمس  اآليات  وهو 
مرت�،  «اقرأ»  أمر  األوىل  الخمس  اآليات  يف  يرد  العلم.  هو  اآليات 
تعاىل مرت� كذلك، وفعل «مل يعلم»  الله  إىل  وفعل «عّلم» مسنداً 
مسنداً إىل اإلنسان مرة واحدة، وكذلك «القلم»؛ وسيلة التعليم يرد 
الله  أس�ء  من  فقط  واحد  اسم  أيضاً  هذه  مع  ويرد  واحدة.  مرة 

الحسنى وهو الرّب الذي يعني املريب واملدبِّر واملصلح. والرتبية جزء 
من التعليم ال يقبل االنفصام، بل هي أساسه. وزبدة القول، موضوع 
أول ما نزل من اآليات الكر�ة هو العلم، ما يدل عىل أن املشكلة 

األساسية لإلنسانية هي مشكلة املعرفة.  
والوعي  والعقل/التعقل  واإلحساس  واإلدراك  والشعور  املعرفة  إن 
مجموعة  ضمن  تدخل  األخرى  الكل�ت  من  شاكلها  وما  والدرى 
«الكل�ت املتعلقة بالعلم». غ� أن حرص استخدام الكل�ت املذكورة 
الواردة بالقرآن الكريم يف املعرفة البرشية، وتجنب استخدامها يف 

العلم اإللهي ينطوي عىل مغزى كب�. 
من املمكن استنباط تعريف القرآن الكريم للعلم من اآلية الثامنة 
اْلُعَلَ�ُء  ِعَباِدِه  ِمْن  اللََّه  َيْخَىش  َا  ﴿إِ�َّ فاطر:  سورة  من  والعرشين 
االستنتاج  لنا  اآلية �كن  من هذه  وانطالقاً  َغُفوٌر﴾.  َعِزيٌز  اللََّه  إِنَّ 
بأن «العلم هو الخشية». فإن الخشية 
خوف ناشئ من املعرفة، بين� الخوف 
الجهالة.  من  ناشئ  ذعر  أو  رهب 
يخىش  في�  الظلمة،  يخاف  اإلنسان 
الخوف  ولذلك  وتعاىل.  سبحانه  الله 
الخائف؛  ضعف  من  نابع  شعور 
بين� الخشية إحساس نابع من عظم 
إىل  ـ  يدرك  الذي  فاإلنسان  املختىش. 
حد ما ـ عظمة الله عز وجل وكربيائه 

يخشاه.
اآلية  تدعم  التي  األخرى  هي  «الزمر»  سورة  من  التاسعة  اآلية 
َا  إِ�َّ َيْعَلُموَن  َوالَِّذيَن ال  َيْعَلُموَن  الَِّذيَن  َيْسَتِوي  َهْل  السابقة: ﴿ُقْل 
ُر ُأوُلوا األَْلَباِب﴾. وكث�اً ما يستخدم الوعاظ هذه اآلية! ولكن  َيَتَذكَّ
ما هو املعلومة التي ال يستوي الذين يعلمونها والذين ال يعلمونها؟ 
العامل�  التي تعيل من شأن  الكريم بهذه اآلية،  القرآن  هل يقصد 
من جهة، وتحّط من شأن الجاهل� من جهة أخرى، «املعلومات» 
عىل إطالقها؟ بالتأكيد ال! فالقرآن يشدد هنا عىل تفوق العلم عىل 
العلَم  ذاته  الوقت  يعرّف يف  الجاهل، وكذلك  والعامل عىل  الجهالة 
ْن ُهَو َقاِنٌت آَناء اللَّْيِل َساِجًدا َوَقاِ�ًا َيْحَذُر  �طلع اآلية الطويلة: ﴿أَمَّ
َوالَِّذيَن  َيْعَلُموَن  الَِّذيَن  َيْسَتِوي  َهْل  ُقْل  َربِِّه  رَْحَمَة  َوَيْرُجو  اآلِخرََة 
املذكور  التعريف  وبحسب  األَْلَباِب﴾.  ُأوُلوا  ُر  َيَتَذكَّ َا  إِ�َّ َيْعَلُموَن  ال 
يف اآلية، فإن التفوق الذي يناله اإلنسان بالعلم، ال ينشأ من قيمة 
العلم املعرفية، بل عىل العكس من ذلك، فهو (التفوق) ينشأ من 
املساهمة الوجودية الفطرية لذلك العلم يف واجب «العبودية»، أي 
املوقف الوجودي الفطري الذي ال بد أن يقفه اإلنسان العبد تجاه 

ربه سبحانه وتعاىل.
نفهم م� سبق، أن القرآن ال يطلق عىل علم ال يتقطر من مصفاة 
القلب الواعي العاقل وال يتحول إىل أخالق «علً�»، وال عىل صاحبه 
العلم  وروح  العلم،  هي  العقل  فروح  روح؛  يشء  لكل  «عاملاً». 

إن املفرس عامل يفرس اآليات 
اللفظية، بين� البيولوجي عامل 

يفرس اآليات الحية، أما الفيزيايئ 
فهو عامل يفرس اآليات الجامدة. 
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«العلم هو الدين،
والدين هو العلم»

ما العلم؟مصطفى إسالم أوغلو
السابق،  العدد  يف  والتدقيق  بالبحث  تناولناها  التي  التقوى،  إن 
كانت عبارة عن حالة «الوعي» لإلنسان املؤمن. وللوصول إىل حالة الوعي 
زاد  العلم هو  وإن  الوقود.  أي  الطريق»  «زاد  بد من وجود  ال  املذكورة، 
الطريق، أي الوقود الذي يؤدي باإلنسان إىل ذلك الوعي. وعليه فإنه من 

غ� املمكن بلوغ الوعي �عزل عن العلم. 
إن الذي ينتج الحضارات هو العقل أو الفكر املؤسس لها، واليشء الذي 
�يز ب� حضارة وأخرى يتمثل يف كيفية تعريف ذلك العقل للعلم، وبعبارة 
الحضارة  تعرّف  كيف  إذن  لديه.  املعرفة  وفلسفة  للعلم  نظرته  أخرى 

اإلسالمية العلم؟
هناك ثالثة أجوبة مختلفة عىل السؤال املطروح حسب نظم املعرفة الثالثة 
أوالً  لنبدأ  والعرفاين.  والربهاين  البياين،  وهي  اإلسالمي،  الفكر  يف  السائدة 

بالتعريفات التي وردت يف نظام املعرفة البياين. 
، حيث  بِعيلِّ غايئ وليس  بتعريف  العلم  فارس  ابن  الشه�  اللغوي  يعرف 
يقول: «إن العلم يدّل عىل أثر باليشء يتميز به عن غ�ه». وبحسب هذا 
التعريف، فإن العلم يأيت �عنى التمييز والتفريق والفرز. ذلك ألن املعرفة 
عملية ذهنية/فكرية تساعد اإلنسان يف تبي� الحق من الباطل، والصواب 
الجور،  من  والعدل  الخبيث،  من  والطيب  الرش،  من  والخ�  الخطأ،  من 

واإلصالح من اإلفساد ..الخ.
الجازم  العلم يف تعريفاته بقوله: «االعتقاد  الجرجاين  املتكّلم  بين� يعرّف 
املطابق للواقع». وبناًء عىل هذا التعريف، فالعلم عبارة إدراك اليشء عىل 
العامل  علم  أن  يعني  م�  الخارجي،  العامل  يف  أي  الواقع،  يف  عليه  هو  ما 
ال يسمى «علً�» ما مل يتطابق مع حقيقة املعلوم؛ في� يعرّفه التحانوي 
صاحب «إحصاء العلوم» بعكس ذلك، إذ يقول «إن العلم هو اإلدراك عىل 
اإلطالق». وبحسب رأيه، فإن كل ما نعرفه هو علٌم، بغّض النظر عن كونه 

صحيحاً أو خطئاً.
املعرفة  ليس إال  «العلم  أّن  فيؤكد  الرأي،  أهل  أبو حنيفة من  الفقيه  أما 

املرتجم: ياوز آجار

إن الذي ينتج الحضارات هو 
العقل أو الفكر املؤسس لها، 

واليشء الذي �يز ب� حضارة 
وأخرى يتمثل يف كيفية تعريف 

ذلك العقل للعلم.

املقال الرئيس
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يف علم ذلك الجوهر، م� يعني أن كلَّ معرفٍة علم، ولكن ليس كل 
علم معرفة.  

العلم  إذ  أيضاً؛  واليق�  العلم  ب�  فرقاً  هناك  فإن  آخر،  جانب  من 
اطمئنان العقل إىل يشء ما، بين� اليق� هو اطمئنان القلب ليشء 
ما. واسم الفاعل لليق� يأيت عىل صيغة «املوقن»، الذي يطلق عىل 
من ترك قلَبه الشكُّ واستقّر فيه االعتقاُد الجازم، حيث اإليقان مقابل 

الشّك.   
ك� أن هناك فرقاً ب� العلم والشعور؛ فالشعور هو معرفة ُيحصل 
شع�اً  الشع�  وُسّمي  والرقة.  الدقة  من  مضاعفة  بأضعاف  عليها 
بسبب االمتداد يف طرفه، الشبيِه بالشعرة، مخالفاً للقمح، ك� أطلق 
عر فنعتوه بالشعر لكونه  عر «الشعر» لكونه رقيقاً. أما الشِّ عىل الشَّ
فناً مستنداً إىل «رقة» الكالم. ومن ال يالحظ الفرق الدقيق ب� شيئ� 

متصف  غ�  أي  «شاعر»،  غ�  فهو 
بالشعور.  

العلم يف القرآن:
إن العلم من بضعة مفاهيم محورية 
للقرآن الكريم، وقد ورد هو ومشتقاته 
يف القرآن حوايل تسع مائة (009) مرة. 
الوحي  عرش  عىل  العلم  ترّبع  وإن 
لإلنسانية  نوعي  إرشاد  لهو  اإللهي 
جمعاء �ثابة ثورة عظيمة، إضافًة إىل 

أنه مرجع التطور الهائل الذي أحزته الحضارة اإلسالمية يف عصورها 
الزاهرة �جاالت العلم واملعرفة. 

إن االهت�م الذي أواله القرآن الكريم للعلم لهو من املواضيع التي 
عامة  ب�  السائد  الفكر  عليها طويًال؛ وهذا ألن  الوقوف  من  بد  ال 
الناس هو أن «اإل�ان» هو املدار أو املحور الرئييس الذي يدور حوله 
الرساالت اإللهية، بين� «العلم» هو الذي يحتل الصدارة يف مواضيع 
القرآن، و�عنى آخر هو من أمهات القرآن. ذلك ألن القرآن الكريم 
يستهدف، من خالل تأكيداته مئات املرات للعلم، إنشاَء إ�اٍن قائٍم 
عىل العلم. وهذا ابن عباس ريض الله عنه نراه يشدد عىل أن اإل�ان 
واإلقرار  والتصديق  املعرفة  رئيسية وهي:  أربعة عنارص  عىل  ينبني 
البعد العلمي لإل�ان. وأساس جميع تلك  والعمل. فاملعرفة تشكل 

العنارص األربعة هو املعرفة التي تستند إىل العلم. 
القرآن  يوليها  التي  األهمية  لنالحظ  عميقة  دراسات  إىل  داعي  ال 
الكريم للعلم، إذ يكفي لذلك النظر يف أول ما نزل من القرآن الكريم 
تلك  موضوع  حيث  العلق؛  سورة  من  األوىل  الخمس  اآليات  وهو 
مرت�،  «اقرأ»  أمر  األوىل  الخمس  اآليات  يف  يرد  العلم.  هو  اآليات 
تعاىل مرت� كذلك، وفعل «مل يعلم»  الله  إىل  وفعل «عّلم» مسنداً 
مسنداً إىل اإلنسان مرة واحدة، وكذلك «القلم»؛ وسيلة التعليم يرد 
الله  أس�ء  من  فقط  واحد  اسم  أيضاً  هذه  مع  ويرد  واحدة.  مرة 

الحسنى وهو الرّب الذي يعني املريب واملدبِّر واملصلح. والرتبية جزء 
من التعليم ال يقبل االنفصام، بل هي أساسه. وزبدة القول، موضوع 
أول ما نزل من اآليات الكر�ة هو العلم، ما يدل عىل أن املشكلة 

األساسية لإلنسانية هي مشكلة املعرفة.  
والوعي  والعقل/التعقل  واإلحساس  واإلدراك  والشعور  املعرفة  إن 
مجموعة  ضمن  تدخل  األخرى  الكل�ت  من  شاكلها  وما  والدرى 
«الكل�ت املتعلقة بالعلم». غ� أن حرص استخدام الكل�ت املذكورة 
الواردة بالقرآن الكريم يف املعرفة البرشية، وتجنب استخدامها يف 

العلم اإللهي ينطوي عىل مغزى كب�. 
من املمكن استنباط تعريف القرآن الكريم للعلم من اآلية الثامنة 
اْلُعَلَ�ُء  ِعَباِدِه  ِمْن  اللََّه  َيْخَىش  َا  ﴿إِ�َّ فاطر:  سورة  من  والعرشين 
االستنتاج  لنا  اآلية �كن  من هذه  وانطالقاً  َغُفوٌر﴾.  َعِزيٌز  اللََّه  إِنَّ 
بأن «العلم هو الخشية». فإن الخشية 
خوف ناشئ من املعرفة، بين� الخوف 
الجهالة.  من  ناشئ  ذعر  أو  رهب 
يخىش  في�  الظلمة،  يخاف  اإلنسان 
الخوف  ولذلك  وتعاىل.  سبحانه  الله 
الخائف؛  ضعف  من  نابع  شعور 
بين� الخشية إحساس نابع من عظم 
إىل  ـ  يدرك  الذي  فاإلنسان  املختىش. 
حد ما ـ عظمة الله عز وجل وكربيائه 

يخشاه.
اآلية  تدعم  التي  األخرى  هي  «الزمر»  سورة  من  التاسعة  اآلية 
َا  إِ�َّ َيْعَلُموَن  َوالَِّذيَن ال  َيْعَلُموَن  الَِّذيَن  َيْسَتِوي  َهْل  السابقة: ﴿ُقْل 
ُر ُأوُلوا األَْلَباِب﴾. وكث�اً ما يستخدم الوعاظ هذه اآلية! ولكن  َيَتَذكَّ
ما هو املعلومة التي ال يستوي الذين يعلمونها والذين ال يعلمونها؟ 
العامل�  التي تعيل من شأن  الكريم بهذه اآلية،  القرآن  هل يقصد 
من جهة، وتحّط من شأن الجاهل� من جهة أخرى، «املعلومات» 
عىل إطالقها؟ بالتأكيد ال! فالقرآن يشدد هنا عىل تفوق العلم عىل 
العلَم  ذاته  الوقت  يعرّف يف  الجاهل، وكذلك  والعامل عىل  الجهالة 
ْن ُهَو َقاِنٌت آَناء اللَّْيِل َساِجًدا َوَقاِ�ًا َيْحَذُر  �طلع اآلية الطويلة: ﴿أَمَّ
َوالَِّذيَن  َيْعَلُموَن  الَِّذيَن  َيْسَتِوي  َهْل  ُقْل  َربِِّه  رَْحَمَة  َوَيْرُجو  اآلِخرََة 
املذكور  التعريف  وبحسب  األَْلَباِب﴾.  ُأوُلوا  ُر  َيَتَذكَّ َا  إِ�َّ َيْعَلُموَن  ال 
يف اآلية، فإن التفوق الذي يناله اإلنسان بالعلم، ال ينشأ من قيمة 
العلم املعرفية، بل عىل العكس من ذلك، فهو (التفوق) ينشأ من 
املساهمة الوجودية الفطرية لذلك العلم يف واجب «العبودية»، أي 
املوقف الوجودي الفطري الذي ال بد أن يقفه اإلنسان العبد تجاه 

ربه سبحانه وتعاىل.
نفهم م� سبق، أن القرآن ال يطلق عىل علم ال يتقطر من مصفاة 
القلب الواعي العاقل وال يتحول إىل أخالق «علً�»، وال عىل صاحبه 
العلم  وروح  العلم،  هي  العقل  فروح  روح؛  يشء  لكل  «عاملاً». 

إن املفرس عامل يفرس اآليات 
اللفظية، بين� البيولوجي عامل 

يفرس اآليات الحية، أما الفيزيايئ 
فهو عامل يفرس اآليات الجامدة. 

حقيقياً،  عاملاً  كان  الذي  مسعود،  ابن  الجليل  فالصحايب  الخشية.  هي 
يلفت األنظار إىل التعريف القرآين للعلم بقوله: «ليس العلم ك�ة رواية 

األحاديث عن النبي صىل الله عليه وسلم، وإ�ا هو ك�ة الخشية». 
وكان عيل ريض الله عنه يقسم الناس إىل قسم�: رواة الدين ورعاة الدين، 

أي الذين يراعون أحكام الدين. 
كنتيجة  األخالقي  السلوَك  للعلم،  أساساً  الخشية  بجعل  القرآن،  يقّدم  مل 
للعلم.  األخالق كسبٍب موصل  قّدم  فهو  ذلك،  وإ�ا مع  للعلم فحسب، 
من أجل ذلك، يبلغ اإلنسان العلَم عن طريق األخالق يف التصور/العقل 
األخالق عن  إىل  الشخص  الغريب يصل  اليوناين  العقل  بين� يف  اإلسالمي، 
طريق العلم. ودعاء النبي عليه السالم: «اللهم إين أعوذ بك من علم ال 
ينفع» تعب� بليغ للوصول إىل العلم عن طريق األخالق. فتقديم أخالقيات 
العمل  أو  الذاتية  الكينونة  حالة  تقديم  يعني  نفسه،  العلم  عىل  العلم 

الفعيل عىل املعرفة نفسها؛ م� يقتيض عقد 
املعلوم.  واملفعول  العامل  الفاعل  ب�  حوار 
ينتهي  العلم إىل األخالق  الوصول من  وإن 
وجعله  املعلوَم  العامل  الفاعل  بتعريف 
مفعوالً، األمر الذي يقيض عىل روح الحوار 
قلنا  وك�  واملفعول.  الفاعل  ب�  املتبادل 
هو  الغ�  بتعريف  املحاولة  فإن  سابقاً 
فالتعرّف  التعرّف.  أمام  يقف  عائق  أعظم 
عىل الغ� هو اإلعجاب به واكتشافه؛ بين� 

محاولة التعريف به هو السيطرة عليه واالستبداد به. 
تؤكد اآليات القرآنية أن سبب «سجدة» املالئكة آلدم «اإلنسان» هو تعليم 
الله سبحانه وتعاىل له األس�ء، أي «تعليم األس�ء» آلدم عيه السالم. وإن 
دّل ذلك عىل يشء، فإنه يدّل عىل أن األمر الذي فّضل اإلنسان عىل املالئكة 
هو قدرته عىل إنتاج العلم واملعرفة. وإن قول املالئكة الوارد يف اآليات 
املعنية من سورة البقرة «ال علم لنا إال ما علمتنا» يش� إىل عدم القدرة 
لديهم عىل إنتاج العلم واملعرفة. إن اإلنسان «تلقى» من ربه القدرة عىل 
العلم أو ثروة العلم، فطورها حتى أنتج بها العلم واملعرفة. ولذلك من 
فرس تعليم األس�ء آلدم عليه السالم بالقدرة عىل وضع أس�ٍء لألشياء فقد 

أصاب الحقيقة. 
تسببت يف  التي  املمنوعة»  «الفاكهة  أنه  للعلم عىل  نظرت  الكنيسة  إن 
خروج آدم عليه السالم من الجنة؛ حيث قامت النرصانية املحرفة بتكييف 
أسطورة بروميثيوس يف اليونان القد�ة، التي تدور أحداثها حول رسقة النار 
(رمز العلم/املعرفة) من اآللهة، مع قصة هبوط آدم عليه السالم وحواء 
من الجنة إىل األرض. فأحّل آدم عليه السالم محّل بروميثيوس الذي يرسق 
النار من اآللهة، والعلم/املعرفة (التفاح يرمز إىل العلم) محل النار، والله 
رب العامل� ـ سبحانه وتعاىل ـ محّل «زيوس». وإن هذا املوقف املنحرف 
الذي اتخذته الكنيسة تجاه العلم هو الذي �ّخض عنه نشوء الفلسفات 

املنحرفات املس�ت بالدنيوية والعل�نية وحتى الوضعية واملادية.   

العلم يف السنة النبوية:
الله عليه وسلم هو  النبي صىل  البخاري فإن ما ورّثه  وك� ذكر اإلمام 

العلم. 
إن الرسول عليه السالم مل يقابل الكفار بالقوة املادية يف العهد امل� الذي 
استمر 31 عاماً، وذلك رغم أنهم أذاقوه وأصحابه جميع أنواع العذاب 
والضغط واالعتداء؛ والسبب أو الحكمة التي تكمن وراء ذلك هي وعي 
الرسول ـ عليه أكمل التحايا ـ بالقيمة التي ينطوي عليها العلم واملعرفة. 
استوحت  مدرسة  بناء  هو  امل�  العهد  يف  به  قام  عمل  أول  ولذلد 
منهجها من اآليات املتنـزلة يوماً بعد يوم حسب تطور األحداث وظهور 
املسائل، وذلك إلنشاء جيل كامل مجهز بجميع املتطلبات، وقد أطلق 
للمجمتع  متيناً  أساساً  أصبحت  التي  األرقم»  «دار  املدرسة  هذه  عىل 
الله عليه وسلم كان  اإلسالمي «املدين» في� بعد. وسيدنا محمد صىل 
أول طالب لهذه املدرسة. قد عّلمه القرآن 
الكريم «كيف يقرأ»، أي «طريقة الوصول 
إىل العلم الصحيح»، وهو بدوره عّلم ذلك 

العلم ملن تحّلق حوله من أصحابه. 
نقيض العلم هو الجهل. وقد حدد القرآن 
العدو اللدود منذ البداية وهو: الجاهلية. 
الجهل  تعني «حالة  التي  الجاهلية  كانت 
كان  لذا  الجهل.  من  تتغذى  بالنفس» 
بالعلم.  إال  الجاهلية  منه  تتغذي  الذي  الرسي  الحبل  قطع  يستحيل 
وهكذا فعل الرسول صىل الله عليه وسلم، إذ اتخذ املؤمن� طالباً للقرآن 
الكريم. وكان النبي عليه السالم قد تخلق بأخالق القرآن، في� أطلق عىل 

أعدى عدو له «أبا جهل».   
هو  فيه  أصبح  الذي  املدين،  العهد  يف  السالم  عليه  النبي  سار  وقد 
العهد  يف  عليه  سار  الذي  النهج  نفس  عىل  وقدرة،  قوة  ذا  واملؤمنون 
امل� وهم مستضعفون. إذ ملا هاجر إىل املدينة املنورة بنى مدرسة «دار 

الصفة» عىل غرار دار األرقم يف مكة املكرمة. 
وبعد كل ما ذكرنا أعاله، فليس من الغريب وْعُد النبي صىل الله عليه 
وسلم للمرشك� يف معركة بدر بالحرية مقابل أن ُيعلِّم كلٌّ منهم عرشًة 
من غل�ن املدينة املنورة، بدالً من أخذ ثروة منهم تكفي مدى الحياة. 
هذا األمر يوضح مدى دقة النبي وُبعد نظره وعمق فهمه، حيث استثمر 
ـ وهو يريد أن يعلِّم األمة الناشئة القراءَة والكتابة منذ البداية ـ وجود 
يعلِّم  أن  يف  املرشك�  من  أس�ًا  سبع�  ب�  والكتابة  بالقراءة  امللم� 

املسلم� الكتابة والقراءة. 
العلم والعامل يف الحضارة اإلسالمية:

إن عمر بن الخطاب هو الذي أسس أول مدرسة (متطورة) يف عهده، 
وكان يسّد جميع مصارف املدارس من بيت املال. فلم يكن هناك مثال 
واحد يضاهي ما فعله عمر بن الخطاب بشأن املدارس يف تلك الفرتة، 

الخشية خوف نابع من املعرفة، 
بين� الخوف ذعر ناشئ من 

الجهالة؛ فاإلنسان يخاف الظلمة، 
في� يخىش الله سبحانه وتعاىل. 
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احتكار الجهاِل التديَن، والزهاد الوالية يف أنفسهم! غ� أن اإلمام الشافعي 
ـ رحمه الله تعاىل ـ يؤكد قائًال: «ال أعلم ولياً سوى العامل!».  

النتيجة:  
وب�  جهة،  من  واألخالق  العلم  ب�  الصلة  الحديث  القرن  يف  انفصمت 
عن األخالق  العلم مجرداً  العليم من جهة أخرى. وملا صار  والله  العلم 
توسخ وتسمم. وال يفعل العلم املتسمم سوى التسميم. وملا أصبح العلم 
العلم  أن  رغم  وهذا  كاألفعى.  صاحبه  يلدغ  أخذ  األخالق  عن  منفصًال 
«أمانة مقدسة» وهبها الله تعاىل لعبده اإلنسان ليقيم واجب العبودية 
عىل وجه األرض. والله هو الذي منح اإلنساَن املقدرَة عىل العلم (ثروة 
العلم)، ولكن اإلنسان خان تلك األمانة. ومل يثمر العلم املتسمم العدل 
والفضيلة، بل االستع�ر والهيمنة واالستبداد. ومل يتغلب العامل الغريب عىل 
الحضارات األخرى يف القرون األخ�ة بإنتاجه حياة أطيب، وإ�ا بإنتاجه 

أمىض أسلحة يف الفتك والقتل والدمار. 
الربط  وإعادة  تعاىل،  الله  عىل  واألخالق  األخالق  عىل  العلم  عرض  إن 
الصحيح ب� الدين والعلم ك� كان عليه يف عهد السعادة هو مهمة كربى 
فاملسلمون  املسلم�.  عاتق  عىل  تقع 
مكلفون بإعادة إنتاج نظام معرفة يقوم 
عىل أساس التوحيد والعدل انطالقاً من 
أمّس  يف  اليوم  فعاملنا  اإللهي.  الوحي 
الذاتية  الكينونة  تقّدم  لعقلية  الحاجة 
والعمل الفعيل عىل كلٍّ من العلم املجرّد 
وقت  أي  من  أك�  والتظاهر  والظهور 
مىض، بعكس ما يفعله املحدثون اليوم.

التعصب والضاللة، وكل� زاد  ينتج إال  الجهالة ال  املبني عىل  التدين  إن 
الجاهل تديناً زادت ضاللته. إن الله هو الذي جعل العلم واملعرفة أساس 
هذا الدين والتدّين الصحيح. إذن نلخص جميع ما ذكرنا بقول جامع: إن 

العلم هو الدين؛ والدين هو العلم. 

حتى يف روما التي كانت بلغت 009 عام من عمرها. وكان من الصحابة 
من جعل منـزله مدرسة، فضًال عن أن مساجد املسلم� كانت مدارسهم يف 
الوقت ذاته. أجل، كانت املساجد مراكز تعليم ومجالس علم للمسلم�. 
املنورة  واملدينة  املكرمة  مكة  من  كل  قص�ة،  فرتات  خالل  تحول،  وقد 
وبخارى  وقرطبة  والق�اوان  والقاهرة  وبغداد  والشام  والكوفة  والبرصة 
و�رقند وآنطقيا وحران وقونيا وبورىص وإسطنبول إىل مراكَز تشّع العلم 

واملعرفة والعرفان للعامل أجمع. 
نقل القرآُن الكريم املجتمع الذي نزل فيه من مرحلة الثقافة الشفوية إىل 
مرحلة الثقافة الكتابية. وقد بدأت عادة اتخاذ كتب أو وثائق مكتوبة مع 
الصحايب الجليل عيل الذي يقول «إنك تحفظ املال، ولكن العلم يحفظك»، 
ابن عباس وتالميذه. ك�  العادة مع  تلك  إىل جانب أصحابه، واستمرت 
بدأت مدرسة فكرية حرة يف املدينة املنورة بزعامة ابن عيل؛ محمد بن 
حنفية، واستمرت يف البرصة بجهود حسن برصي وطالبه. ومدرسة الرأي 
التي بدأت مع ابن مسعود يف الكوفة بلغت ذروتها عىل يد أيب حنيفة. 
أما مدرسة التحقيق التي وضع ابن عباس أسسها األوىل يف مكة املكرمة 

ريض  وعكرمة،  مجاهد  طريق  عن  استمرت 
الله عنهم أجمع�.

وقد ُأرسل 01 معلم� إىل الق�اوان يف وقت 
كان فيه أصحاب رسول الله عليه السالم عىل 
قيد الحياة، وفيها تؤسس أول جامعة، ينتقل 
املسلمون  وكان  األندلس.  إىل  منها  العل�ء 
يأخذون جميع ما وجدوه من علم ومعرفة 
بها  االحكاك  عند  األخرى  املجتمعات  لدى 
أي  وتساورهم  عزة  أي  تأخذهم  أن  دون 

أخذها».  وجدها  أىن  املؤمن،  ضالة  الحكمة  «إن  حيث  نفسية،  عقدة 
ثم كانوا يضفون عىل تلك العلوم واملعارف صبغتهم الذاتية النابعة من 

القرآن الكريم. 
وهكذا ُبني «بيت الحكمة»، من أعظم أع�ل الحضارة اإلسالمية يف عهد 
الذي بدأ املسلمون فيه يبذلون جهوداً ج�عية جبارة للوصول  املأمون 
إىل الحكمة ضالة املؤمن�. وأحياناً  كانت تدفع أموال هائلة للعثور عىل 
مؤلفات قد�ة لنقلها إىل العربية واالستفادة منها. فعىل سبيل املثال، كان 
قد ُترجم كتاب «اإللياذة» ملؤلفه هوم�وس إىل العربية يف بداية القرن 

الهجري الثاين. 
ولكن مضت القرون وأىت زمان أصاب فيه األمَة اإلسالمية ضمور فكري/

الغالف  يف  القرآن  باختزال  انتهى  الذي  األمر  مسبوق،  غ�  فكري  رهق 
املادي، والرتتيل يف التجويد، والقراءة (�عنى الفهم واإلدراك) يف التالوة، 
واملعنى يف اللفظ، واسُتبدل التحقيق بالتقليد. رغم أن التوحيد هو أساس 
اإل�ان «اإلسالمي»، وأنه يستوجب توحيد األمة ووحدتها، فإن املسلم� 
قّسموا العلوم إىل دينية ودنيوية وإىل أجزاء أخرى ال تعد وال تحىص. وملا 
العلم بال دين، م� أسفر عن  بات  بالعلم،  الصلة  الدين مقطوع  أصبح 

القرآن ال يطلق عىل علم ال يتقطر 
من مصفاة القلب الواعي العاقل 
وال يتحول إىل أخالق «علً�»، وال 

عىل صاحبه «عاملاً».
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ur’an’ın üzerinde önemle durduğu kav-
ramların başında gelen ilim kavramı söz-

lükte; bilgi, bilmek, herhangi bir konu, olay 
ve hususta bilinen şey, malûmat, aklın ve du-
yuların mevzuuna giren her şeyin tanınmasını 
sağlayan vasıf; sağlam ve kesin bir biçimde bir 
şeyin gerçeğini bilmek gibi anlamlara gelir.

İslamî terminolojide ise ilim, akıl ve duyu va-
sıtalarıyla elde edilen veya Allah’ın vahiy yo-
luyla doğrudan doğruya gönderdiği, içinde 
asla şüphe ve zan bulunmayan kesin bilgiye 
denir. 

İlim kavramı türevleriyle birlikte Kur’an’da, 
750’ye yakın yerde geçmekte olup, Allah ve 
O’nun yarattıklarından şuur sahibi olan insan 
ve melekler için kullanılmıştır. Bununla bir-
likte, okumak, düşünmek, ibret almak, akıl, 
nazar, hikmet, fikir, âyet gibi ilim ile ilgili kav-
ramlar da dikkate alındığında, Kur’an’daki her 
dört âyetten birinin ilimle ilgili olduğu görü-
lür.

Kur’an-ı Kerim, ilk nâzil olan “Yaratan Rabbi-
nin adıyla oku! O Allah,  insanı bir alak (kan 
pıhtısı)’tan yarattı. Oku! Rabbin sonsuz kerem 
sahibidir. O Rabb ki, kalemle insana yazmayı 
öğretti. İnsana bilmediği şeyleri öğretti” (‘Alak, 

K

İ N C E L E M E

Kur’an’da İlim Kavramı ve 
İslam’ın İlme Verdiği Değer

HER MÜSLÜMANIN DİNÎ 

VECİBELERİNİ YERİNE 

GETİRECEK, HELAL 

İLE HARAMI, HAKK İLE 

BATILI BİRBİRİNDEN 

AYIRT EDECEK KADAR 

İLİM SAHİBİ OLMASI 

FARZ-I AYINDIR. 

Mehmet DERİ
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96/1-5) âyetiyle biz Müslümanları ilim öğ-
renmenin en önemli yolu olarak okumaya, 
yazmaya, düşünmeye, araştırmaya teşvik 
etmiştir. Bunun yanında Kur’an, temel bilgi 
vasıtaları olarak kalem (Kalem, 68/1; ‘Alak, 
96/4), mürekkep (Kehf, 18/109) ve yazıdan 
(‘Alak, 96/4) bahsetmiş, ilme sahip olanlarla 
ilimden mahrum olanların asla eşit olamaya-
cağını (Zümer, 39/9) bildirerek ilmin önemi-
ne işaret etmiştir. Hz Peygamber de (s) “Hik-
met, müminin yitik malı gibidir, onu nere-
de bulursa onu almaya herkesten daha çok 
hak sahibidir” (Tirmizî, İlim 19; İbn-i Mâce, 
Zühd, 17) buyurarak ilmî araştırmalar ve in-
celemeler/gözlemler yap-
ma hususunda biz Müs-
lümanların önüne çok 
iyi bir hedef koymuştur. 
İşte temel dinamizmlerini 
bu teşvik ve tavsiyelerden 
alan Müslümanlar, çok 
erken dönemden itiba-
ren ilim ve hikmet adına 
çok iyi çalışmalar ve eser-
ler ortaya koymuşlar; Mekke, Medine, Şam, 
Kahire, Kudüs, Bağdat, İstanbul, Kurtuba, 
Buhara, Semerkand gibi daha pek çok İslam 
şehri ilim ve kültür merkezi haline gelmiştir.  

Kur’an’da en sık kullanılan ve üzerinde en 
çok durulan ilim, ilahî ilimdir, yani bizzat 
Allah’ın verdiği ilimdir. Sonsuz ve kuşatıcı 
bir ilme sahip olan Yüce Rabbimizin ilmi, 
mutlak ve objektiftir, hiçbir şey onu sınırla-
yamaz. Bu anlamda ilim kavramı, tek gerçek 
olan Hakk’a ve hakikate dayandığı için mut-
lak ve objektif bir gerçekliğe sahiptir. Mutlak 
ilim sahibi Yüce Allah’tan gelen bir hakikat 
olarak Kur’an’ın kendisi de başlı başına bir 
ilmî kanıt olma özelliğine sahiptir. “Sana ilim 
(Kur’an) geldikten sonra onların heveslerine 
uyma” (Bakara, 2/120, 145)  âyetinde ‘ilim’, 
“Ey insanlar! Size Rabbinizden bir burhân 

(Kur’an) geldi” (Nisâ, 4/174) âyetindeki 
‘burhân’, kesin ve ispatlanmış ilmi ifade eder. 
İlahî ilim, beşerî ilme kılavuzluk ederek insa-
nın öğrenme ve bilme/anlama eylemini daha 
iyiye, daha faydalıya sevk eder. 

İslam, ilmi nur ve izzet; cehaleti ise zulmet 
ve karanlık olarak nitelendirmiştir. Nitekim 
Kur’an-ı Kerim’de bilenlerle bilmeyenlerin 
asla eşit olamayacağı (Zümer, 39/9), ilim 
ehline üstün dereceler verildiği (Mücadele, 
58/11), Allah’tan en çok ilim ehlinin kork-
tuğu (Fâtır, 35/38), Allah’tan ilmimizin ar-
tırılmasının istenilmesini (Tâhâ, 20/114), 
insanın cahillerden olmaması (En’âm, 6/35; 

Hûd, 11/46), cahillerden 
yüz çevrilmesi gerekti-

ği (Bakara, 2/67; Ar’âf, 
7/199) bildirilmiştir.  

Peygamberimizin de (s) 
ilim üzerine pek çok ha-
disleri mevcuttur. Şu ha-
disi konumuzun daha iyi 
anlaşılması için ifade et-

mekte fayda görüyorum: “Kim ilim öğren-
mek için bir yol tutarsa, Allah da onu cen-
nete giden yollardan birine dâhil eder. Me-
lekler, ilim öğrenmesinden hoşnut olarak o 
kimseyi korurlar. İlim öğrenen için göklerde 
ve yerde olanlar, hatta denizdeki canlılar bile 
istiğfar ederler. Âlimin ibadet edene üstün-
lüğü, dolunaylı gecede ayın diğer yıldızlara 
olan üstünlüğü gibidir. Âlimler peygamber-
lerin vârisleridir. Peygamberler, ne dinar ne 
de dirhem miras bırakırlar, ama ilim miras 
bırakırlar. Kim ilme sahip çıkarsa, büyük bir 
nasip elde etmiş olur.”  (Buhârî, İlim, 10; İbni 
Mâce, Mukaddime, 17; Ebû Dâvûd, İlim, 1; 
Tirmizî, İlim 19).

Bu hadis-i şerifte de görüldüğü gibi İslam, 
ilme ve ilim öğrenene büyük bir değer ver-
miştir. Öyle ki ilim yolunda gayret göstere-

HZ. PEYGAMBER EFENDİ-

MİZ (S): “KADIN VE ERKEK 

HER MÜSLÜMAN’A İLİM 

ÖĞRENMEK FARZDIR” 

BUYURMUŞTUR (İBNİ 

MÂCE, MUKADDİME, 17).
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ne cennetin yolu açılır, melekler onlar için 
koruyuculuk yaparlar. İlimle meşgul olanla-
rın günahlarının bağışlanması için gökteki, 
yerdeki, denizlerdeki varlıklar dua ederler. 
Âlimler, dini öğrenip anlatmaları sebebiyle 
de peygamberlere varistirler, onlara yakınlık 
kazanmış olurlar. Bilenlerle bilmeyenler eşit 
olmayacağı için ilim sahipleri önemli bir na-
sip sahibi olmaktadırlar. İlim sahipleri için 
büyük bir hayır/derece vardır. 

Yine Peygamberimiz (s) dualarında: 
“Allah’ım! Bana öğrettiğin ilimden beni fay-
dalandır. Faydalanacağım şeyleri bana öğret. 
İlmimi artır. Bulunduğum her hal için Allah’a 
hamd olsun” (Tirmizî, Daavât, 128; İbn-i 
Mâce,  Mukaddime, 23), “Ey Allah’ım! Fay-
dası olmayan ilimden sana sığınırım” (Müs-
lim, Zikir, 73; Ebû Davud, Vitr, 32; Tirmizî, 
Daavât, 68; Nesâî, İstâze, 
13, 65;  İbni Mâce, “Mu-
kaddime”, 23; Dua, 2-3) 
diye dua ederdi. 

“Allah Âdem (as)’e isim-
lerin hepsini öğretti, sonra onları meleklere 
gösterip: Haydi sözünüzde sadıksanız bana 
şunları isimleriyle haber verin, dedi.” (Ba-
kara, 2/31). Böylece insana eşyaları/nesnele-
ri yapma, isimlerini bilme, onları kullanma 
yeteneği ve bilgisi verildi. Diğer bir ifâde ile 
insana meleklerin bile sahip olamadıkları 
bir bilgi verilmiştir. Çünkü Cenab-ı Hak Hz. 
Âdem (as)’e bütün eşyanın kendisini, sıfatını 
ve ne işe yaradığını öğretti. Bu ilâhî lütûf Hz. 
Âdem ile başlamış ve günümüze zamanımıza 
kadar artarak devam etmiş ve kıyamete ka-
dar da devam edecektir.  İnsanlar çok çeşitli 
yollardan, özellikle peygamberler ve onların 
getirdiği kitaplar, ilahî mesajlar aracılığı ile 
bilgilendirilmiş ve aydınlatılmıştır. Kur’an-ı 
Kerim’de de vurgulandığı gibi kendileri-
ne hikmet verilenlere gerçekte büyük hayır 
verilmiştir (Bakara, 2/269). Zira tefekkür 

etmek, bilmek ve anlamak insanı şerefli kı-
lar. Aklın temel görevi, vahyin aydınlığında 
Hakk’ı batıldan, iyiyi kötüden, doğruyu yan-
lıştan ayırmaktır. Bu ise ancak ilimle müm-
kün olur. Aklını kullanmayanlar sağır, dilsiz 
ve kör gibidirler (Bakara, 2/171). 

İslam, insanın yaratılışına uygun son ve mü-
kemmel bir din olduğu için bütün Müslü-
manlara ilmi farz kılmıştır. Her Müslümanın 
dinî vecibelerini yerine getirecek, helal ile 
haramı, Hakk ile batılı birbirinden ayırt ede-
cek kadar ilim sahibi olması farz-ı ayındır. 
Nitekim Hz. Peygamberimiz (s): “Kadın ve 
erkek her Müslüman’a ilim öğrenmek farz-
dır” (İbni Mâce, Mukaddime, 17) buyurmuş-
tur. İman, ilme dayanmazsa onun doğruluğu 
veya yanlışlığı bilinemez. Dolayısıyla ilim, 
imana götüren bir rehberdir. İlim sahih bir 

akılla mümkündür. Dinî 
yükümlülüklerde akıl 

aranır ki; “aklı olmayanın 
dini de yoktur” (Buhârî, 
Hudud, 22, Talâk, 11; 

Ebû Davud, Hudud, 17; Tirmizî, Hudud,1; 
İbn Mâce, Talâk, 15) hadisi bu gerçeğe işaret 
eder. Sahabe Efendilerimizin (Allah cümle-
sinden razı olsun) “Gelin, biraz iman edelim” 
sözleriyle “Gelin, biraz ilim müzakere edelim, 
tefekkür edelim” manasını kastetmeleri on-
ların ilme, tefekküre, araştırmaya verdikleri 
önemi çok iyi ortaya koymaktadır. Zira iman 
olgusunda; ilmin ve aklın yeri büyüktür. 
Şöyle ki, iman aklî verilere yani ilim temeli 
üzerine oturmazsa zan, şüphe ve tahminden 
ibaret kalır ki, bunun Kur’an açısından hiç-
bir değeri yoktur. Bu yüzdendir ki Kur’an-ı 
Kerim, ilmî düşünce ve tefekküre dayanma-
yıp körü körüne atalarından devraldıkları 
kültürel miras üzerine hareket etmelerinden 
dolayı müşrikleri eleştirmektedir. (Bakara, 
2/170; Mâide, 5/104; Zuhrûf, 43/22).  

KUR’AN’DAKİ HER 
DÖRT ÂYETTEN BİRİ 
İLİMLE İLGİLİDİR.
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Kur’an’a göre böyle bir hareket temelsiz ve 
akıl dışı bir davranıştır. Hâlbuki Allah’a ve 
diğer iman esaslarına iman etmek, sahih bir 
akıl üzerine inşâ edilmelidir. İşte bu neden-
ledir ki Kur’an, iman olgusuna insanın âfakî/
objektif ve enfüsî/sübjektif delillerden hare-
ketle ulaşmasını tavsiye etmektedir (Fussilet, 
41/53). Kur’an’a göre bütün âlem, Rabbimi-
zin bir ve tek gerçek ilah oluşunu haykıran 
sayısız delillerle doludur. Nitekim şu âyet 
buna çok iyi bir örnektir, “İnsanlar,  deve-
nin nasıl yaratıldığına, göğün nasıl yüksel-
tildiğine, dağların nasıl 
dikildiğine, yeryüzünün 
nasıl yayıldığına ibret-
le/tefekkürle bakmazlar 
mı?” (Ğâşiye, 88/17-20).  
Yani Rabbimiz, âlemdeki 
yarattığı her şey ile ken-
di varlığını bize hissettir-
mekte ve ispatlamaktadır. 
Biz müminlere düşen gö-
rev, Kur’an’ın âyet olarak 
isimlendirdiği bu işaretle-
ri doğru bir şekilde düşünmek ve anlamak, 
imanımızı söz konusu işaretlerden edindiği-
miz ilmî verilerle güçlendirmek olmalıdır.  

Yine ibadetlerin muhtevasını öğrenme, iba-
detleri doğru ve makbul bir şekilde ifâ etme 
noktasında da ilmin çok önemli bir yeri var-
dır.  Kadın erkek her Müslüman’ın farz-ı 
ayın olan ilimleri öğrenip ibadetleri buna 
göre yapması da insanın başta gelen sorum-
luluklarından biridir.  Bu sorumluluk yerine 
getirilmediği zaman, ibadetlerde eksiklik ve 
hata söz konusu olacaktır. Böylece denilebilir 
ki, ibadet noktasında imanın olduğu kadar 
ilmin de önemli bir yeri vardır. Bu bağlam-
da ilim, hem Allah’a ve diğer iman esaslarına 
iman etme hem de makbûl bir ibadet etme 
hususunda büyük bir önem arz etmektedir. 

Sonuç olarak söylemek gerekir ise, İslam 
ilme ve ilim ehline büyük bir önem vermiş, 
biz Müslümanları ilim öğrenmeye, araştır-
maya, tefekkür etmeye teşvik etmiştir. Bu 
teşviklerin etkisiyle Müslümanlar, çok erken 
dönemden itibaren ilim ve hikmet adına çok 
iyi çalışmalar ve eserler ortaya koymuşlar, 
Mekke, Medine, Şam, Kahire, Kudüs, Bağ-
dat, İstanbul, Kurtuba, Buhara, Semerkand 
gibi daha pek çok İslam şehri ilim ve kül-
tür merkezi haline gelmiştir. Günümüzün 
biz Müslümanlarına düşen görev ise Kur’an 

ve Sünnet ışığında tarihî 
mirasa sahip çıkarak dün-
yada ve ahirette huzur ve 

kurtuluşun ancak ilim ile 
mümkün olduğunu idrak 
edip ilmî çalışmalar ortaya 
koymaktır.    
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Giriş

İmanın tereddüt ifade eden şek, şüphe, 
rayb, mirye; kanaat ve inanç ifade eden zann, 
tasdik, yakîn, itmi’nân kökleriyle ilişkisi,1 iman 
kavramının doğru anlaşılması açısından son 
derece önemli olmakla birlikte, bu yazıda, 
yakîn, itmi’nân ve iman köklerinin, biliş ifade 
eden ‘ilm ve ma‘rifet masdarlarıyla ilişkisini 
açıklığa kavuşturacağız. Din ve Bilimin birbi-
rine bîgâne kalamayacağını, yekdiğerine karşı 
müstağnî davranamayacağını “Allah kelâmı” 
realitesiyle temellendirmeye çalışacağız. Böy-
lece, tarih boyunca eksik olmayan din - bilim 
ilişkilerine belki küçük bir katkı sağlamış olu-
ruz.

I. İLİM İSPAT, İMAN İKNA EDER

Bilim ( ); “evrendeki fizik, biyolojik, sos-
yal, psikolojik vb. sahalardaki temel yasaları 
deney, gözlem, tümevarım, tümdengelim gibi 
metotlarla keşfetme ve bunları işlenmiş bil-
giler (malumat) olarak ortaya koyma çabası” 
olarak tanımlanabilir. İlimde şüphe önemli bir 
araç ve muharrik olduğu gibi, bilim insanı 
da eleştirip sorgulayabilen kişidir. Tutarlılığın 
‘esas’ olduğu ilim; kişiden kişiye değişmeyen 
objektif usullerle yeni bilgiler üretmek de-
mektir. Bilimsel bilgi ise “bilimsel yöntemler-

1 İmanın zihnî yapısı çerçevesindeki bu vb. kavramlar 
hk. geniş açıklama için bkz. Murat Sülün, Kur’an-ı 
Kerim Açısından İman-Amel İlişkisi, İstanbul: Ensar 
Neşriyat, 2005, s. 93-137.  

İ N C E L E M E

Din-Bilim Tartışmalarına 
Kur’anî Bir Katkı

DİN-BİLİM 

KAVGASINDAN 

KURTULUŞ ‘DİNAMİK 

VAHİY’ ANLAYIŞIYLA 

MÜMKÜNDÜR. 

Murat SÜLÜN
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le üretilen, gerçekliğin belirli bir bölümünü 
açıklamayı amaçlayan yorum esnekliği az, 
doğruluğu ve yanlışlığı test edilmeye açık 
bilgi” demektir. Bilindiği öne sürülen şeyin 
doğru olması, öne süren kişinin önermesinin 
doğruluğundan kuşku duymaması ve kuşku 
duymamakta da haklı olması icap eder.2 Bi-
limin temel işlevi anlama ve açıklamadır. Bir 
ilmin vardığı sonuçlar ve bu sonuçlara varış 
için gerçekleştirilen aşamalar yeterli aklî ve 
fikrî olgunluğa, ilmî metotlara ve bunları 
uygulama imkânına sahip kişiler tarafından 
aynı şekilde algılanır.3 

Bu, pozitif (müsbet) ilimlere özgü bir durum 
olmamakla ve bilimsel, 
teknik, dinî, felsefî, sa-
natsal, gündelik ‘bilgi’ler 
de bulunmakla birlikte, 
bilim terimi sadece pozi-
tif ilimler için kullanılır.4 
Fizik bilimler için ‘doğru’ 
esas iken, sosyal bilimler 
için ‘fayda’ esastır; ayrıca, 
bilim ispat, din ise ikna 
eder. 

Din - Bilim ilişkisinin rayına oturtulabilme-
si için, bu iki kavramın temeli olan ‘ilm ve 
îmân kelime köklerinin “gerçek”le ilişkileri-
nin açıklığa kavuşturulması gerekir. 

İlim kelimesi günlük dilde her tür bilgi için 
kullanılmaktaysa da bu ilmî bir kullanış de-

2 Bkz. Ömer Çelik, Tek Kaynak İki Irmak; Kur’ân’dan 
Teknolojik Yansımalar, İzmir 2009, s. 20-26.

3 Bkz. Ahmet Yüksel Özemre, “Kur’ân ve Astrofi-
zik”, Kur’ân ve Tefsir Araştırmaları-II, İstanbul: En-
sar Neşriyat, 2001, s. 299.

4 İlim ve bilim kelimeleri arasında fark gözetilerek, 
bilimin pür-bilimler için; ilmin ise dini vs. bilişler 
için kullanıldığı; kaynağını tabiattan alan bilime 
bilim; metafizikten alan bilime ise ilim dendiği 
düşünülmektedir. Ancak bu sun’î bir ayrımdır; 
çünkü geleneğimizde büyük bir kullanım alanı 
olan ilim kelimesi, artık modern bir kelime olan 
bilimle karşılanmaktadır. Yani bilim ilimdir; bilim 
insanı da âlimdir.

ğildir. Çünkü ‘ilm ( ) bir şey hakkında 
kanaat beslemenin, yani bir şeyin öyle veya 
böyle olduğuna inanmanın çeşitli derecele-
rini ifade eden şüphe, zan, ma‘rifet, i‘tikâd, 
iman, yakîn ve itmi’nân kelimelerinden ayrı 
bir kelime köküdür. 

İnsanlara ilim gibi gelen hususların gerçek-
te ‘ilm olmayabileceğini göstermek suretiyle 
Kur’an, ‘ilmin ancak, “bilgi gerçeğin ta ken-
disini ifade ettiği takdirde” kullanılacağını 
göstermiştir.5 Nitekim peygamberlere belli 
bir yaşa geldikten sonra ilim verildiğinden 
bahseden ayetlerde (Yusuf 12/22; Kasas 
28/14)  ‘ilmin imanî bilgiyle aynı anlamda 

kullanıldığı görülür. Yal-
nız, Kur’an, ‘ilmi gerçeğe 

mutabık bilgi anlamında 
kullanmaktaysa da bu, 
‘ilm ile imanın aynı oldu-
ğunu göstermez; bunlar 
iki ayrı alana aittir. Bir şeyi 
bizzat görmekle o şeyin 
öyle olduğuna inanmak 
arasındaki fark, Kur’an’da 

da teslim edilmektedir (A’râf 7/75). Bununla 
birlikte, vahyî bilgilerin, yorum hakkı baki 
kalmak şartıyla, gerçeğin6 ta kendisi oldu-
ğu aşikârdır. Nitekim “Bil ki Allah’tan başka 
ilâh yoktur!” ayetinde, “Allah’tan başka ilâh 
olmadığı” normalde imanın konusu olması-
na rağmen, bilinebilecek bir şey olarak ifade 
edilmiştir.

İman - ‘ilm ilişkisinde iki ara kavram zann      
( ) ve ma‘rifettir: (i) Zann birbiriyle çeli-
şik iki husustan birinin gerçeğe mutabık ol-
duğuna hükmetmek anlamındaysa da, hük-
medilmeyen ikinci çelişik hususun gerçeğe 
mutabık olma ihtimali tam olarak bertaraf 

5 Bkz. Toshihiko Izutsu, Kur’an’da Allah ve İnsan, 
çev. Süleman Ateş, İstanbul: Yeni Ufuklar Neşriyat, 
ts. s. 56 vd.

6  Yalnız, ‘gerçek’ tek tip olmayıp, beş ayrı ‘var’lık ka-
tegorisinden söz edilmektedir.

İLİMDE ŞÜPHE ÖNEM-

Lİ BİR ARAÇ VE MU-

HARRİK OLDUĞU 

GİBİ, BİLİM İNSANI 

DA ELEŞTİRİP SORGU-

LAYABİLEN KİŞİDİR.
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edilememektedir7. Bu demektir ki iman, esa-
sen bir kesin biliş işi değil, bir kanaat işidir. 
Çünkü birinin var dediğine öbürü pek ala 
yok diyebilmektedir… Nitekim Bakara: 45 ve 
Mutaffifîn: 4 gibi ayetlerde, bu mealde kulla-
nılmıştır. Ancak ‘gaybî hususlara iman’ sade-
dinde kullanılan zann, kesin bir inanç ifade 
etmediği gibi, ilim de ifade etmemektedir. 
Bu gibi ayetlerde söylenmek istenen şudur: 
“Yarın gelmesi zann-ı galip ile zannedilen bir 
hayır veya şerre karşı akıl sahibi biri lâkayt 
davranamaz.”8 Sonuç olarak; zann kökü 
Kur’an’da ‘ilmin karşıtı olarak kullanılmış 
(Bakara 2/78; Câsiye 45/24; Necm 53/28); 
ilim ve yakîn seviyesine çıkamayan kanaatler 
bu kökten gelen kelimelerle ifade edilmiştir 
(Örn. Bakara 2/230; Âl-i 
‘İmrân 3/154). 

(ii) Türkçeye tanımak ve 
anlamak şeklinde akta-
rılabilecek olan ma’rifet, 
bir şeyi izini ve eserini 
iyice düşünerek anlamak 
demektir. ‘İlmden daha 
özel olup, çelişiği inkârdır 
(küfr değil). Ma’rifet, “bir 
ize ve düşünüp taşın-
maya dayalı kâsır bir 
bilgi”dir. Nitekim Allah’a 
’ilm lâfzı izafe edilebilirken ma’rifet izafe edil-
mez; Allah’a ârif denmez. Buna karşılık, “fa-
lanca, Allah’ı tanır” denebilir, ama “Allah’ı bi-
lir” denmez9. Allah’a dair ‘bilgi’lerin ma’rifet 
köküyle ifade edilmesi, bunların eksikliğin-
den ve gerçekle örtüşmüyor olabileceğinden 
kaynaklanmaktadır. Çünkü Allah bilinemez; 
ancak kâinattaki ‘eser’lerinden hareketle 
belli başlı sıfatları çerçevesinde tanınabilir. 

7 Tehânevî, Keşşâfu ıstılâhâti’l-funûn, “yakîn”.
8 Elmalılı, HDKD, I, 46-47.
9 Râgıb, el-Müfredât, “ ‘a-r-f”; Cürcanî, et-Ta’rîfât, “ 

‘a-r-f”.

Sonuç olarak; ma’rifet ‘ilmin dûnunda bir 
aşinalık ifade eder. “Kitap verdiklerimiz, onu 
kendi oğullarını tanır gibi tanırlar” (Bakara 
2/146; En’âm 6/20) mealindeki ayetlerde ge-
çen “kendi oğlunu tanır gibi tanımak” mef-
humu bizi yanıltmamalıdır. Oğullarını tanır 
gibi tanıdıkları şeyin ne olduğu tartışmalı-
dır; bu, muayyen birinin peygamber olacağı 
değil, bir peygamber zuhur edeceğine dair 
bir kanaat şeklinde de yorumlanabilir. Yani 
bir peygamber geleceğini biliyorlardı (A’raf 
7/157), ama onun kendi ırklarından ola-
cağını sanıyorlardı. Buna göre söz konusu 
ma‘rifet bizzat Hazret-i Muhammed’e değil, 
“onun getirdiği ilke, emir ve yasaklar”a aşina 
olmaktan ibarettir; bunlar kendi kitaplarında 

da mevcuttu çünkü. “Ta-
nıdıkları şey kendilerine 
gelince onu inkâr ettiler” 
(Bakara 2/89) ayetinde, 

 [tanıdıkları 
kişi] değil de,  
[tanıdıkları şey] denmiş 
olması da düşüncemizi 
desteklemektedir.

İmdi; mutlak gerçeğin 
sesi olarak, sadece ger-
çekleri ve doğruları ifade 
eden Kur’an’ın akla yol 

gösterdiği esas saha gayb âlemidir, yani ‘ilme 
konu olmayan; bilimin -mahiyeti ve metodu 
gereği- susmak zorunda kaldığı alan… Vah-
yin akla bilgi sağladığı sosyal, siyasî, medenî 
vs. dünyevî sahaların ise zaten ‘kolektif 
akıl’la bulunabileceği kabul edilmektedir. 
Hâkim kanaate göre; dinin yasakladığı şey-
lerin çirkinliğine; emrettiği şeylerin ise gü-
zel olduğuna akıl da hükmeder. Yalnız, ‘akıl’ 
hemen şeytanî bir kavrammış gibi yorum-
lanmamalıdır. Kur’an da sürekli akledilebi-
lir şeyler üzerinde düşünmemizi emretmiş; 
gaybî mes’eleler üzerinde düşünüp yorum 

KUR’AN’IN AKLA YOL 

GÖSTERDİĞİ ESAS SAHA 

GAYB ÂLEMİDİR, YANİ 

İLME KONU OLMAYAN; 

BİLİMİN SUSMAK ZO-

RUNDA KALDIĞI ALAN…
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yapmamızı istememiştir. Zira bu meseleler 
akılla hatta bilgiyle değil, ancak yakînî bir 
imanla halledilebilir; çünkü deney-gözleme 
tâbi tutamadığımız gaybî alana dair yegâne 
bilgi kaynağımız vahiydir. Ancak vahyin ver-
diği bu bilgi, bilimsel bilgi gibi objektif bir 
bilgi değilse de inananlar için bilimsel bilgi-
den daha kesin bir bilgidir.

Peki, kesinliği konusunda imandan başka is-
pat yolu bulunmayan bu yakîne ‘ilm diyebilir 
miyiz? Yakîn gerçeğe tam mutabık; şüphe çe-
kecek herhangi bir durumda zâil olmayacak 
sûrette şek ve şüpheden uzak, sabit ve kesin 
bir i’tikattır (Seyyid Şe-
rif Cürcânî, et-Ta’rîfât, 
“yakîn”). ‘İlm “gerçeğe 
birebir uygun objektif 
bir biliş” iken, yakîn “ger-
çeğe birebir uygunluk id-
diasındaki sübjektif bir 
inanış”tır. Nitekim ‘ilm 
gibi objektif bir kesinlik 
ifade etmediği, ayrıca 
“muhakeme, tefekkür ve 
istidlâle dayalı olduğu”10 

içindir ki Allah’a yakîn is-
nad edilmez. O, her şeyi 
gerçeğe birebir mutaba-
katla bildiği için “birtakım delillere dayanı-
larak edinilen söz konusu psikolojik kesin-
lik hissi”ne sahip olması düşünülemez. Öte 
yandan, aynı konuda birkaç tane yakîn oluşa-
bilmektedir. Sözgelimi Müslümanlar Allah’ın 
birliğine yakînen inanırlarken, Hıristiyanlar 
aynı yakînle teslîse inanmaktadır. Bu sebep-
ledir ki, “falanca konuda yakînim var!” denir; 
ama bu, o konuda herkesçe müsellem kesin 
bir bilgi olduğu anlamına gelmez.

“Yakîn; şek taşımayan ‘bilgi’dir” şeklinde 
yaygın bir kanaat varsa da, yakîn kesinlikle 

10 Beydâvî, Envâru’t-tenzîl, Bakara 2/45 hk.

‘ilmden ayrı bir şeydir. Nitekim ‘ilme’l-yakîn 
örneğindeki gibi, ilmin sıfatı olarak kullanıl-
maktadır. Gerçeğe tam anlamıyla uygun ol-
mayan bir yakîn de olabiliyor ki, yakîn lâfzı 
‘ayn ve hakk lâfızlarına izafe edilerek kulla-
nılmış; gerçeklik ve kesinlik ifade eden bu 
iki lâfız sayesinde yakîne, gerçeğe birebir uy-
gun yakîn anlamı katılmıştır.

‘İlmdeki “gerçeğe tam mutabakat ve kesinlik” 
itmînân kavramında da yoktur. Zira itmînân 
“çarpıntı halindeki zihnin yatışması” demek-
tir; bir gönül rahatlığıdır ve insan, gerçeğe 
mutabık olmayan hususlar hakkında da böy-

le bir gönül rahatlığına 
sahip olabilir. Nitekim 
gerçeğe aykırı şeylere de 
iman edilmekte; yakîn 
beslenebilmektedir.

O halde, imanın alanı olan 
gaybî alanda bir bilişten 
ziyade, inanıştan söz et-
mek daha doğru olacaktır. 
Vahiy bu gibi konularda 
nispeten muğlâk sembo-
lik bilgiler verdiğinden, 
bu konulara ‘inanıyo-
ruz’, ancak işin gerçeğini 

‘bilmiyoruz.’ Çünkü Neml: 65’te belirtildiği 
üzere, “Göklerde ve yerde Allah’tan başka hiç 
kimse gaybı bilemez.” Yani, ayetin devamında 
dile getirildiği gibi, Ahirete dair insani ‘bil-
gi’ yetersizdir; mevcut bilgi de müteşabihtir. 
Ama müminler mezkûr temsilî bilgilerle bu 
konuda ikna olurken, kâfirler ondan ‘şüphe’ 
etmektedir; recâ değil ye’s halindedirler; hat-
ta ona karşı tamamen kördürler! Gaybî alan, 
bilinemediği için imana konu olmaktadır; 
elle tutulan, gözle görülen şeye inanılır mı? 
Bizim için şu anda sadece inanma konusu 
olan uhrevî hadiseler, ölerek âhiret hayatını 
yaşamağa başladığımız anda bilgi konusu 
olacaktır. O zaman bunlara iman etmeyece-

ÂD’IN-SEMUD’UN 
HELÂKİNİ ÇOK İYİ 

BİLENLER, BÜYÜK ÜL-
KELER KURUP YIKAN 
ATALARINI KUR’ANÎ 
PERSPEKTİFLE DE-

ĞERLENDİREMEMEK-
TE; YA YÜCELTMEKTE 
YA DA YERİN DİBİNE 

BATIRMAKTADIR.   
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ğiz, çünkü biliyor olacağız; bunlara dair iman 
ve yakînimiz, ‘ilme’l-yakîn, ‘ayne’l-yakîn ve 
hakka’l-yakîn mertebesine erişmiş olacak… 
ki, bu terkiplerdeki ‘biliş’, ‘göz’ ve ‘gerçek’ 
[‘ilm, ayn ve hakk] bilimin kavramlarıdır. 
Kâfirlerin o sırada edeceği imanın kabul edil-
meyecek olmasının sebebi de budur; inanma 
devri geçmiştir artık… 

“Bir şeyi şahsî güvene dayanarak kabul et-
mek” anlamına gelen iman, sonuçta bir kana-
at meselesi olduğundan, gayba dair haberler 
veren peygamberlerden daima delil istenmiş; 
insanların çoğu, iman 
etmek için elle tutulup 
gözle görülen şeyler ara-
mışlardır. Bu yaklaşım, 
geçtiğimiz iki asırda ege-
men olan Pozitivizm akı-
mıyla nihaî derecesine 
ulaşmış; bunun etkisiy-
le, hissedilemeyen gaybî 
şeylere iman etmek bir 
gerilik alâmeti sayılagel-
miştir. Oysa Elmalılı’nın 
da belirttiği gibi, insanoğ-
lu aklen, fikren ve ilmen 
olgunlaştıkça, gözle görülemeyen şeylerin 
varlığına daha fazla ihtimal verebilmekte; hiç 
olmazsa, böyle bir dünyanın varlığı husu-
sunda kesin bir red ve inkâr tavrı gösterme-
mektedir.

“Gerçekte insanlar terakki edip yükselecek-
leri zaman, nazarları, kalpleri yükselir; id-
rakleri, yalnız gözleri önünde duran elle tu-
tulup gözle görülen şeylere bağlanıp kalmaz, 
akıllarıyla şuhud ötesine geçerler, gaybî ger-
çeklere iman ederler, görülmedik, işitilme-
dik saadetlere ererler. Bunun aksine, alçalıp 
sukût edecekleri zaman da akılları kalmaz, 
kalpleri körlenir, gözleri elle tutulup gözle 
görülen şeylere dikilir, gözlerine batmayan 
şeye inanmazlar, inanmak için ne olursa ol-

sun görmek isterler, fenalıktan sakınmazlar, 
gelecek felâkete de bilfiil başlarına gelmeden 
inanmazlar.”11

II. TABİAT; KUR’ÂN ve BİLİM (TEKVİNÎ 
KİTAP - TENZİLÎ KİTAP)

Kur’ân-ı Kerim’le birlikte vahiy çağı, Hz. 
Muhammed’le birlikte de peygamberler 
devri kapanmış olsa da Allah’ın ‘söz’lerle, 
‘harf’lerle, ‘ses’le, ‘dil’le alâkası olmayan 
kelâmı hâlâ devam etmekte ve bu kelâm artık 
bilim insanları tarafından keşfedilmektedir. 
-İsrailoğulları döneminin ‘nebî’leri, yerleri-

ni ‘âlim’lere bırakmışlar-
dır…- 

Kur’ân-ı Kerim, Vahiy 
zincirinin en parlak hal-
kası olmakla birlikte, 
kendisini ‘ilm ve burhân 
olarak da tanıtır; ‘ilmi 
teşvik edip ilim sahip-
lerini yüceltir; sürekli 
bilgi-belge ister ve insan-
ların dikkatini realiteye 
(kâinat kitabına) çekerek, 
deney-gözlemin önemini 

vurgular…12 Kur’ân-ı Kerim taklit değildir; 
kadim kitaplarla örtüştüğü yerler olduğu 
gibi, onlarla uyuşmadığı, onları doğrulttuğu, 
-realite doğrultusunda- hükümlerini hafif-
lettiği, esnettiği, genişlettiği de olmuştur. O 
halde, taklitçiliği kıyasıya eleştiren Kur’ân’ın 
müminleri olarak biz de taklitçiliği bırakıp 
Kur’ân’daki metodu izlemeliyiz; verili duru-
mu esas almamalı; her şeyi Kur’ân’ın evren-
sel ilkeleri ışığında, kolektif bir akl-ı selîmle 
okumalı; sorgulamalı, anlamalı, yorumlamalı 
ve değerlendirmeliyiz. Çünkü siz ondan ne 

11 Elmalılı, HDKD, I, 358-359.
12 İlgili ayetler ve konu hakkında geniş bilgi için bkz. 

“Demirin İnzâlinden Kur’ân’ın İnzâline -Bir Nüzûl 
Analizi-”, Akademik Araştırmalar Dergisi, İstanbul 
2009, XLIII, 155-176. 

ALLAH’A DAİR 
‘BİLGİ’LERİN MA’RİFET 

KÖKÜYLE İFADE 
EDİLMESİ, O’NUN 
BİLİNEMEZ; AN-
CAK KÂİNATTAKİ 

‘ESER’LERİNDEN HA-
REKETLE TANINABİLİR 

OLMASINDANDIR.
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kadar kaçarsanız kaçın, gerçek kendini dikte 
eder; realiteye kulak tıkamak Güneş’i bal-
çıkla sıvamaya çalışmak demektir. O halde, 
biz de Kur’ân’ı izleyerek realist ve orijinal 
olmalıyız. Bu, gerçekten ağır, büyük ve zor 
bir iş olduğundan, kolay kolay üstesinden 
gelinemeyeceği açıktır. Üstelik dinî alanda-
ki statükodan nemalanan fanatik nâdanlar 
ve taklitçiler sizi eleştirme yarışına girecek-
tir. Bunlara aldırmayarak, tıpkı Kur’ân’da 
yapıldığı gibi, kendi olay ve olgularımızı 
okumak durumundayız; kendi realitemizi; 
hayat mücadelemizi, geri kalmışlığımızı, fe-
odalliğimizi, sömüren-sömürülen gerçeği-
mizi, stratejik kurumlardaki kokuşmuşluğu, 
savaşımızı, barışımızı, kadına uyguladığımız 
şiddeti. Yani kendi gerçeğimizi… Bedir sava-
şını en ince ayrıntısına varıncaya kadar bi-
lenlerin, kendi muazzam tarihlerindeki fetih 
ve hezimetlerin, duraklama ve gerilemenin 
sebeplerini okuyamamaları; kendilerini de-
ğerlendirememeleri olacak şey midir?! Uhud 
savaşındaki hezimetin sebebini ezbere bilen-
ler, daha bir yüzyıl önce devlet-i aliyemizin 
-o zamanki Müslüman nüfusun yaklaşık ya-
rısının ‘helâk’iyle sonuçlanan- dağılışının se-
bepleriyle pek ilgilenmemekte; Balkan faci-
asının muhasebesini bile hâlâ doğru-dürüst 
yapamamaktadır: Dört yüzyıl ferah-fahur, 
mutlu-mesut yaşadığımız o Cennet misali 
toprakları; aç, bî-ilaç ve sefil bir şekilde terk 
edip nasıl Anadolu’ya sıkıştığımızı kitlelere 
mal edebilmiş değiliz; bu durumun sorum-
luları bulunup vicdanlarda mahkûm edile-
bilmiş değil; hevesleri akıllarından kat-be-
kat büyük ‘halaskâr’ların önünü kesebilecek 
güçlü bir denetim ve yargı mekanizması hâlâ 
oluşturulabilmiş değil… Âd’ın-Semud’un, 
Mısır’ın, İrem’in helâkini çok iyi bilenler, 
bunlardan çok daha büyük ülkeler kurup, 
yıkan atalarını -bilimsel terminolojiyle değil, 
din temelli bir iş olarak- Kur’ânî perspektifle 

tanıyıp değerlendirememekte; ya yücelttikçe 
yüceltmekte ya da yerin dibine batırmakta-
dır.   

Sonuç olarak…

Hakikatin muayyen bir zaman ve zeminde-
ki tarihî tecellîleri olan kutsal kitapların -ve 
yorumlarının- din adamlarınca birkaç asır 
sonra dondurularak, ‘daimi hakikat olan 
realite’ye paralel anlaşılıp yorumlanamaması, 
sürekli realitenin gerisinde kalınması Din-
Bilim kavgasının en büyük sebeplerinden bi-
ridir. Oysa bu İbranca, Âramca ya da Arapça 
vahiyleri insanlığın idrakine inzal eden ‘Hak’ 
Teâlâ’dır. O halde bütün mesele, Kur’ân’ın 
sadece ‘zihnî ve kitabî varlığı’ olan musha-
fı- değil, Kur’ân’ın hakikati olan reel hayat-
taki -sadece Matematik gibi pür-bilimlerin 
değil, Sosyoloji, Psikoloji, İktisat vb. beşerî 
ilimlerin de keşifleriyle ortaya çıkan- ‘kesin-
tisiz ilahi söz’ü- okuyup, evrensel, muhkem 
ayetler ışığında doğru anlamakta düğümlen-
mektedir. Bu kavgadan kurtuluş ‘dinamik 
vahiy’ anlayışıyla mümkündür. İlmin hayat-
ta mürşit olup olmadığı ise, insanlığı Kur’an 
ışığında aydınlatıp aydınlatmadığına bağlıdır. 
Aksi takdirde bilim, sizi götüre götüre aç-
lıktan toplu ölümlere ve nükleer felaketlere 
götürür; şu Cennet Dünya’yı Cehennem’e 
çevirir…
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aşlangıçta bulunduğum odadan ibaret 
sanmıştım konağı. Bütün güzellikler, 

umutlar, sevgiler ya da ne bileyim çirkinlikler, 
bedbinlikler ve nefretler de odamın duvarların-
dan öteye geçmiyordu. Bütün bilgim, dahası 
bütün hakikat beni çevreleyen odanın duvarla-
rına takılıp kalmıştı. Doğrusu, kişinin ufkunun 
genişliği, ancak tanık olduğu dünya kadardır 
önermesinin tipik bir örneğinden başka bir şey 
değildi, yaşadıklarım. Algının mutlaklaştırılma-
sı dedikleri şey bu olsa gerektir. 

Evet, efendim, duyuların ve gücün varabil-
diği noktanın insan bilgisinin doğal sınırları 
olduğunu öğreninceye kadar nice mutlak ve 
değişmez sandığım iddialarım olmuştu. Kendi 
algılarımın ve takatimin sınırlarını hakikatin 
sınırları olarak sunma cüretkârlığını cesaret 
olarak nitelediğim nice söylevlerde bulun-
muştum. Doğrusu,  bilginin sınırları daral-
dıkça hükmetme güdüsünün kat sayısı yük-
selmekteydi. Öz güven olarak nitelenmesi pek 
mümkün görünmeyen bilmişlik edasıyla her 
şeyin belirleyicisi olmaya çalışmak doğal bir 
davranışa dönüşmekteydi.

“Bildiğim, yalnızca hiçbir şeyi bilmediğim-
dir” ifadesi, bir itiraftan daha çok bilgiyle 
tanışıklık düzeyinin bir ifadesi olarak görül-
meli. Eğer bir itiraf olarak görülecekse, bari 
mutlak bilgiyle kurulan ünsiyetin ve mutlak 
bilgi karşısında duyulan acziyetin söylettiğini 
düşünmek gerekir. Sonsuza ve sınırsıza açılan 
bir kapı olması bakımından bilgi, mükemmeli 
aramak ve noksan olandan sıyrılmak demekse 
eğer, bu itiraf, sahip olduklarımızla mükem-
mel varlık olamayacağımızın kabul edilmesi 
olarak görülmelidir. Bir yanın hep eksik kaldı-
ğını görmek demektir açıkçası. İşte bilgeliğin 
sınırlarına varıp dayanmak tam da bu noktada 

B
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karşımıza çıkmaktadır. Böyle bir yolculuktan 
sonra acziyeti itiraf bilgeliğin nişanesine dö-
nüşmektedir.  

Bilginin sınırlarına ermek dedimse, tel ör-
gülerle çevrelenmiş mayınlı bir alandan söz 
etmek istemiyorum aslında. Ya da bu diken-
li telin herkes için aynı uzaklıkta bulundu-
ğundan hiç söz etmek istemiyorum. Varlığın 
bilgisine ulaşmak, diğer bir ifadeyle “varlığı 
olduğu gibi görmek”, yani hakikatine ermek 
için insan idrakinin özgürleşmesinden başka 
çıkar yol olmadığını elbette biliyorum. Söz 
etmek istediğim, varlığın bilgisiyle tanışanla-
rın bilginin sınırsızlığını fark ettikleridir. Bu 
kişiler, sınırsız bilgi karşısında kendi bilgile-
rinin durduğu sınırı da doğal olarak görürler. 
“Bilmediğini bilmek” düzeyine ulaştıkların-
da, bildiklerinin tutsağı 
olmaktan sıyrılırlar. ‘Bilgi 
zindanı’nda hapsolup git-
mezler. Önlerinde ışık ol-
ması gereken bilgi yolları-
nı karartan bir gölgeye dö-
nüşmez. Bilgiyi hakikatine 
eremedikleri, eski ifadeyle 
künhüne varamadıkları-
nın âlemi/işareti yaparlar. 
İlim, malûmun ‘âlem’i ol-
maktan öte bir şey değilse 
eğer, varlığın, daha doğru-
su hakikatin insan zihnin-
deki izdüşümünden başka nedir ki?  

Bilgi yolcuğuna çıkılınca dağarcıktaki bi-
rikim doğal olarak artar, ne var ki kaynağa 
yaklaştıkça parlaklığı artan bir ışık gibi daha 
fazla göz almaya başlar. Bu noktada bilgi yol-
cusu, her zerreye zerk olmuş ve her olaya 
gark olmuş bilgiyle kendi kazanımlarını kı-
yas ettiğinde, ulaşabildikleri gözünde küçül-
dükçe küçülür. Gerçekte kazanımları artmış-
tır. Başladığı noktayla kıyasladığında aldığı 
yolu azımsamak hiç de mümkün değildir. 
Bu bakımdan küçülen ulaştığı düzey değil, 
onun mutlaka olan oranıdır. Çünkü cehalet 
aşıldıkça bencillik küçülür, bencillik küçül-
dükçe de tevazu artar. Diğer bir ifadeyle bilgi 
yolcusu kemale yaklaştığı oranda bencillik-
ten sıyrılır ve tevazusu artar. Hakikatin sırrına 
erdikçe bilmediklerinin bildikleriyle kıyasla-

namayacak oranda olduğunu bilgeye yakışır 
bir tevazu ile ifade etmekten utanmaz. 

Bütün bu bilgece düşünüşlerden sonra başa 
dönersek eğer, bütün yolcular, en baştan yola 
başlarlar, değil mi, efendim? Her şeye rağ-
men yolculuk yolun her karışına ayak bas-
makla anlamlı olur, değil mi? Yolun başı ile 
sonu arasında çok şey değişebilir belki ama 
değişmeyen yolculuğun kendisi değil midir? 
O nedenle yolcuyu tanımak için yolculuğun 
başına dönmek gerekir. Yolun sonunda elde 
edilen ürünün sağlıklı oluşu bütün aşamaları 
düzgün geçmeye bağlı. Yola çıkmış yolcuyu 
özgün kılan ise, kendi güzergâhını çizmesi, 
kendisine özgü bir yürüyüş ve dil bulması 
sonra becerebilirse hatıralar bırakmasından 
öte ne olabilir ki? 

Bilgiyle ilk tanışıklı-
ğımdaki iddiamdan söz 
etmiştim ya efendim, 

düşündüm de en güçlü 
iddialar işe başlamadan 
veya en azından daha yo-
lun başındayken savrulur. 
Büyük iddialar, hakikatin 
yalnızca kırıntısına ulaş-
tığımızda veya hakikatin 
yalnızca siluetini yakala-
dığımızda gerçekliği ku-
şattığımız zehabına kapıl-
dığımız anda patlak verir. 

Bizi çevreleyen duvarlar ne kadar kalınsa, 
duvardan süzülen ışık o kadar etkileyici gel-
mez mi? Platon’un meşhur mağara alegori-
sindeki gibi bütün hakikat yansımalardan 
ibaret sanılmaz mı? 

Diğer taraftan efendim, güçlü iddialar olma-
dan yola revan olmak hiç mümkün olur mu, 
diye düşünmeden edemiyorum. Dağların 
hallaç pamuğu gibi savurabileceği vehmi ol-
mazsa mümkün mü sınırları zorlamak? Her 
şeyi değiştirebileceğine inanmadan bir şeyler 
değiştirebilmek mümkün müdür? Değilse 
eğer, büyük iddialarla yola düşmekten başka 
bir şansımız var mı sizce?

Yolcu, küçük ve deneyimsiz, bilgi kıt ama 
iddia büyük... İşte bizim hikâyemiz… Dışa-
rıdan gözleyen için iddianın ve onu besleyen 

DEĞİRMEN HAZNESİ-

NE AKITILANI ÖĞÜTÜR. 

HAZNEYE HANGİ TAHIL 

AKTARILIRSA DEĞİRMEN 

ONU ÖĞÜTÜR. ÖZÜNÜ 

DEĞİŞTİREMEZSE DE 

NİTELİKLERİNİ DEĞİŞ-

TİRMEKTE ZORLANMAZ. 
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azmin büyüklüğüyle alay edercesine sırıtan 
şey, başkasının bilgisinin hormonlu etkisinin 
oynadığı başroldür.  Hormon verilmiş sebze-
ler gibi olması gerekenden fazla irileşmiş bil-
gi kırıntıların verdiği özgüvene bakıldığında, 
doğrusu şaşmamak mümkün değil. Acaba 
en büyük iddialar başkasının bilgisiyle mi 
savrulur, diye kendime soruyorum. Nasıl ki 
har vurup harman savuranların çoğu başka-
sının kesesinden yapıyorsa, hata ihtimalini 
düşünmeden inat eden uzlaşma bilmezler de 
başkasının bilgisiyle konuşanlardır, desem 
abartı yaptığımı düşünmeyin. İşte kafamda 
uçuşan bu tespitlerle bilgi yolculuğumun ba-
şına dönüp gözlemler yapmaya başlıyorum 
yeniden.  

Yolculuğu başa aldığımda karşılaşacaklarıma 
şaşakalmamak için uzun 
bir nefes alıyorum. Önce 
sakin ol diyorum. Biraz 
da gerçekçilik öğütlüyo-
rum kendime. Daha sonra 
cesaretimi toplayarak yo-
lun başına döndüğümde 
görüyorum ki, bu dönem, 
ufkumun sınırlarının çev-
remdekilerin söz ve eylem-
leriyle çevrili olduğu bir 
dönemmiş. Yakın ve uzak çevre olarak bu 
gün adlandırdığım yakınlarımın duyuş ve ta-
savvurları, algılayış ve ifadeleri yolun başın-
da sahip olduğum azıkmış. İster avantaj ola-
rak kabul edin isterseniz dezavantaj olarak 
niteleyin yılların biriktirdiği bu azığı uygun 
ambalajıyla birlikte en başta hazır bulmuş-
tum. Uzun uzadıya avantaj olup olmadığı 
tartışmasına hemen girmek istemem. Bunları 
konuşacağımız daha çok zamanımızın ola-
cağını sanıyorum. Ancak hemen belirtmeli-
yim ki değirmen haznesine akıtılanı öğütür. 
Hazneye hangi tahıl aktarılırsa değirmen onu 
öğütür. Özünü değiştiremezse de nitelikleri-
ni değiştirmekte zorlanmaz.

Binlerce yılın birikimi, bir nefeste üzerime 
boca edildiğinde aşırı yüklenme yapılmış 
değirmen haznesinin çaresizliğini yaşadı-
ğım muhakkaktı. Bu nedenle sunulan biri-
kimin çoğunu hazmettiğim söylenemezdi. 
Zaten acelesi olan insanların gösterdiği te-

laşla veya sağanak bir yağmurun hışmıyla 
bilgiler üzerime boca edilirken nasıl özüm-
seyebilirdim ki bunca şeyi? Üzerimde eğreti 
durması bundandı. Aslında herkes anormal 
bir yükleme yapıldığının farkındaydı, ancak 
herkesin acelesi vardı. Ya kendileri bir yerle-
re yetişmek istiyorlardı ya da beni bir yerlere 
yetiştirmek istiyorlardı. Bir taraftan istasyon 
değiştirme korkusu saran bir insanın yapma-
yı istediği her şeyi şuursuzca gerçekleştirme 
isteğine benzer bir şeydi. Diğer taraftan yarış 
atı hazırlayan acemi seyisin aceleci ruh ha-
linin yansımasına benziyordu. Neye benzer-
se benzesin, hangi duygudan kaynaklanırsa 
kaynaklansın içine sürüklendiğim mahzen 
aynı mahzendi. Büyük önem atfedilerek 
bana sunulanlara hıfzetmekten öte bir anlam 

yüklemediğim doğruy-
du. Çabucak üzerime 
boca edilenleri sahip-

lenme becerisini göster-
mem takdire şayan olsa 
da, sahiplendiğim şeyler 
ödünç alınmış şeylerdi. 
Daha doğrusu ödünç ve-
rilmiş şeylerdi.

 

Başlangıçta yaptığım şey 
pasif bir kâşif olarak sunulanı keşfetmekti. 
Gösterileni görüyor, duyurulanı işitiyor ve 
anlatılanı dinliyordum. Bu niteliğimle bir 
kâşiften daha çok bir tüketiciydim. Üretilen 
bilgiyi nerede kullanacağını bilmeden öğre-
nen konumumla bir ambarı andırıyordum. 
Biriktirmek… Bilgiye ilişkin biricik işlevim 
gibi duruyordu. Çevremdekilerin, işin başın-
da itibaren bu işlevimin farında olduklarını 
sanıyorum.  Sanki herkes beni ambar olarak 
görüyordu. Biriktirdikleri her şeyi içine atı-
yorlardı. Değerli olanı da attıkları oluyordu, 
işe yaramaz diye taşıyamayacaklarını düşün-
düklerini de... Boş ve bakir bir yerdim onlar 
için. Beni bir an önce istedikleri şeylerle ve 
istedikleri gibi doldurmak istiyorlardı. En 
özenli davranan önemli olduğunu düşün-
düklerini depolamamı istiyordu, o kadar.  
Yoksa herkes için bir an önce doldurulması 
gereken bir depodan öte bir şey değildim. 

GERÇEĞİN SINIRLARI-
NIN HAYALLERİMİZİN 
SINIRLARI OLDUĞU 

HAKİKATİNİ GÖRMEZ-
DEN GELMEK KADAR 

KÖRELTİCİ OLAN BAŞKA 
BİR ŞEY VAR MIDIR? 
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Öncelikleri farklı olan bilgileri toplamak ve 
sorulduğunda tekrarlamak bilgiyle kurdu-
ğum en anlamlı ilişki sayılıyordu. Bilginin 
içeriğini belirlemek hususunda bana soran 
yoktu zaten. Eğer dur durak bilmez öğrenme 
azmim olmasaydı hiç katlanamazdım bütün 
bunlara. Bir ambar gibi görülmek ne acı… 
Bugün düşünüyorum da keşke toprak olarak 
görülseydim. Gümrah bitkiler bitiren müm-
bit bir toprak olarak bakılsaydı diye iç geçi-
riyorum. Neyse ki bu yaklaşıma karşı tedbir-
lerim vardı… Yarın hiçbir işime yaramayacak 
hatta yanlış hedefe yönlendirecek bilgileri 
derlemeye mecbur edilirken umursamaz gibi 
gözükmem boşuna değildi. Belki onlar far-
kında değildi ama elimde 
iki büyük silah vardı. Biri, 
hiçbir sınır tanımayan 
hayallerim; diğeri, bir ok 
gibi ya da bir kurşun gibi 
kullandığım sorularım.

Elimde değildi hayallerime 
sınır koymak. En uç ve en 
uçarı gibi görünen şeyler 
hayallerime takıldığında 
olağan şeylere dönüşmek-
teydi. Belki de bana çizilen 
sınırları zorlamanın dahası aşmanın yolu gibi 
görünmekteydi. Bu nedenle küçük bir hay-
van oyuncağından dev bir canavar, pencere-
den süzülen bir ışıktan göz kamaştıran bir 
güneş, bir bardak sudan derya, bir ağaçtan 
orman meydana getirecek kadar üretkendi 
hayallerim. Bir bisikletten uçak yapabilece-
ğimi inanarak söylediğimde aslında yaratıcı-
lığın sınır tanımadığını ifade etmek istiyor-
dum. Bana sunulan kalıpları aşabileceğimi 
kendi dilimce ifade etmekteydim. 

Hayallerime yelken açarken, daha sonra ger-
çekçilik olarak adlandırıldığını öğrendiğim 
düşsüzlükle aramda hiçbir bağ yoktu. Ger-
çek olarak adlandırılan ve benim dışımdaki 
olgunun esiri olmayı hiç düşünemezdim bile. 
Zaten çevremdekiler bana hep olguları gös-
teriyorlardı. Hep olandan haber veriyorlardı. 
Olgunun neden bu şekilde oluştuğunu, nasıl 
bu şekli aldığını, olgunun başka türlü olup 
olamayacağını insanlardan öğrenemezdim, 
eğer hayallerim olmasaydı.

Rüzgârda salınan bir uçurtmanın kuyruğuna 
takılmaktan farksız gelebilir belki hayalleri 
olmak. Esen rüzgârın insafına kalmış bir yel-
kenlinin şişen yelkenlerinden rota çizmek-
ten de farklı görülmeyebilir. Nasıl görülürse 
görülsün, hayalleri olmak var oluş yolcuğu-
nu kazanmanın olmazsa olmaz koşulu gibi 
görünmektedir. Derin yolcunun sığlıktan 
kurtuluşu, diğer ifadeyle sığ sularda karaya 
vuran bir balık gibi olgulara teslim olmaması 
için sahip olunan imkânların en büyüğü gibi 
karşımızda durmaktadır. Hayalleri olmaya, 
düşleri olmak da diyebilirsiniz. Düş görme-
yenler yol açamazlar. Gördüğü düşlerden 
tüyleri diken diken olmayanlar düş de gör-

düremezler.

‘Bir ihtimal daha var’ di-
yebilmek düş görmekten 

özü bakımından farklı de-
ğildir. Bu bakımdan bili-
nenden farklı ya da uçarı 
şeyler söylemek sıradanlı-
ğın öldürücü nefesini sav-
manın yolu gibi gözükü-
yor. Öyle düşler görmeli 
ki, düş oluşları gülüp geç-
meye fırsat tanımada kol-

larına alıp götürmeli. Düş olması değerinden 
bir şey eksiltmemeli. ‘Bir düşüm var’ diyerek 
cümleye başlamaktan çekinmeyen bir yürek-
le desteklenmeli. Düşlerinden korkmayan 
bir özgüvenle beslenmeli.

Gerçeğin sınırlarının hayallerimizin sınırları 
olduğu hakikatini görmezden gelmek kadar 
köreltici olan başka bir şey var mıdır? Bu 
bakımdan ulaşacağı hakikati sınırlamak is-
temeyenlerin, düşlerine sınır koymamaları 
gerektiğini söylemeye ne hacet? Bu bakım-
dan herkes hayalleri kadar insandır. Düşleri 
kadar varlıktır. Bu noktadan bakınca hayal-
lerime çok şey borçlu olduğumu fark ediyo-
rum. Zira onlar beni düşsüzlük çukurundan 
çıkardılar. Başkalarına en saçma gözüken ha-
yallerin nedense en ufuk açıcı hayaller olarak 
yaşamıma iz bıraktığını daha iyi anlayabili-
yorum artık.

İnsan zihninin en soylu meyvesi olan bilgiyi 
genişleten başat ham maddenin hayaller ol-

ULAŞACAĞI HAKİKATİ 

SINIRLAMAK İSTEME-

YENLERİN, DÜŞLERİNE 

SINIR KOYMAMALARI 

GEREKTİĞİNİ SÖYLE-

MEYE NE HACET?
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duğunu söylemeye ne hacet? Bilgi ancak bu 
malzeme işlendikçe gelişir. Hayal edilemeye-
nin var olamayacağını bilmeyen kaldı mı? Bu 
bakımdan yaşamın her dönemini süsleyen ve 
ileriye taşıyan hayaller vardır. Zaten zihin, bir 
kuş gibi kanatlanmaya başladığı ilk anda hayal 
ile tanışır. Hiçbir kural dinlemeden en uç nok-
talarda dolaşır durur. Ne zaman dönüp kanat 
çırpışlarının sağlamasını yapmaya başladığında 
hayallerin yerini ondan ilham alan bilgi ve dü-
şünce almaya başlar. Hayallerin dağıttıklarını 
düşünce yeniden toplar. Ama artık öncekinden 
çok farklı bir şekilde kompoze olur her şey. 
Doğrudan düşünceye dâhil olmak için artık 
yeni formüllere sahip olmuştur.

İşi sınırları zorlamak olan hayaller, ‘büyük’ 
insanların dünyasına yöneldiklerinde sorula-
ra dönüştüler. Eğer hayal olarak kalsalardı, 
hikâye olarak döneceklerdi insanların arası-
na. Bu nedenle bazen hikâye formunda or-
taya koymayı da deneyebilirdim hayallerimi. 
Beni dinleyenlerin sabırsızlıkları ve “olacak 
şey mi” diye bakan gözleri olmasaydı… Bu 
yüzden hikâye etmeyi düşlerime bıraktım, 
bir de beni alıp götüren masallara, çizgi kah-
ramanlara. Masalları ve çizgi filmleri sevdiy-
sem bana hikâye anlattıklarından değil, be-
nim hayallerime tercüman oldukları içindi. 
Ne kadar sınırları aşan şey varsa, olağanı aşan 
davranış varsa bu nedenle çekici geldi. 

Sorulara dönüştü demiştim ya hayallerim. 
Hakikaten her şeyi sorulaştırmayı büyük bir 
ustalıkla başarmaktaydım. En olmaz nokta-
ları, en ifade edilmez şeyleri çok rahat bir 
şekilde bir çırpıda sormakta üstüme yoktu. 
Her sorduğum soru olgunun kalıplarını kır-
mak içindi. Ama bana verilen her cevap ol-
guların soğuk yüzünü yansıtmaktaydı. Soru 
sormakla kısmen hayallerimi gerçekçi hale 
getirdiğim söylenebilirdi belki. Ama olgulara 
mahkûm olmak gibi bir niyetim hiç yoktu. 
Bu nedenle aşmaya çalıştığım olguların, bü-
tün soğukluğuyla cevap olarak bana sunul-
ması kadar büyük bir talihsizlik olamazdı. 

Her şeye rağmen konağın bana açık odası-
nın sınırlarını aşmak için verilen cevapla-
ra aldırmadan sordum. Çoğu kez cevapları 
dinlemiyordum bile. Çünkü asıl olan soruyu 

sormaktı. Gerçekte bilgelik soruda saklıydı. 
Çünkü cevabı herkes bulabilirdi. Asıl olan 
sorulaştırma becerisini göstermekti. Çok 
sonradan kişinin akıl düzeyinin sorduğu 
soru kadar odluğunu öğrendim. Gerçekten 
sorunu görmek ve onu cevaplanmaya hazır 
bir forma dökmek cevabın yarısından fazla-
sına karşılık gelir. Bir kez sorulmaya görsün, 
geceler gündüzlere katılır, ikna edici bir açık-
lama mutlaka bulunur. Çünkü soru yüreğe 
kor düşürmektir. Akla çengel atmaktır. Artık 
engellenmesi mümkün olmayan bir hareket 
soruyla birlikte oluşmuştur. Ancak aklın ve 
kalbin işlevini yitirmesiyle ivme kazanması-
nın önüne geçilebilir. 

Kim ne derse desin, soruların sahibi olmak 
hep gurur verdi bana. Soruları bularak asıl 
bilgeliğin sahibi olduğumun hep farkınday-
dım. Bu nedenle soruyu bastırmak için ya da 
bir süreliğine oyalamak için verilen cevapları 
dinlemesem de olurdu. Aslında bu yaptığım, 
soru sorulduğunda zevk olan ya da sorular 
sınırlarını zorladığı zaman bunalmış gözlerle 
bakan büyüklerimden intikam almak içindi. 
Bana tahsis edilen odanın sınırlarını aşmak 
için sorduğum sorulara, verdikleri cevaplarla 
beni odanın daracık alanına mahkûm eden-
lere karşı başka ne yapabilirdim ki? 

Farkında mı idiler, bilmiyorum. Ama verdik-
leri her cevap, eğer kabul etseydim, ışılda-
yan bir yanımı solgunlaştıracaktı. Parlayan 
gözlerim gittikçe donuklaşacaktı. Renkleri 
kaybolacaktı yaşamın, siyah-beyaz olacaktı. 
Bir de grisi olacaktı itiraf etmek gerekirse. 
Gökkuşağının renkleri gök kubbemizden 
silinip gidecekti. Programlanmak dedikleri 
şey böyle bir şey olmalıydı. Farklılıklarını 
yitirip donuklaşmak ve ideallerini terk edip 
ruhsuz robotlara dönüştürmek… Milyon-
larca benzeri olan bir nesneye dönüşmek… 
Her gün yenisi üretilen fabrikasyon bir varlık 
olmak… İşte böyle efendim, her sorduğum 
soruyla nesneleştirilmeye isyan ettim. Fabri-
kasyon olamaya itiraz ettim. Bütün engelleri 
aşarak sakini olduğum konağı tanımak ve öz-
nesi olmaktı dileğim. Sorduğum her soruyla 
bu gerçeğe biraz daha yaklaştığımın farkında 
olarak sordum. Bütün dikkatimi öteye, bildi-
ğimin ötesine yönelterek sordum.  
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İlim” “vakaya mutabık olan yargı” olarak 
tarif edilmektedir. Başka bir deyimle “bir 

şeyin olduğu gibi idrak edilmesidir”. Filozof-
lar onu “bir şeyin akılda hâsıl olması” olarak 
tarif etmişlerdir.1 Yapılan bu tariflerde insan-
ilim ilişkisine gönderme yapılmakla beraber 
insanın insan olması açısından ilmin değeri 
konusuna herhangi bir işaret bulunmamak-
tadır. Bununla beraber insanı tarif ederken 
sıklıkla onun bilgi edinme özelliğini çağrış-
tıran ifadelere müracaat edilmektedir. Batıda 
insanın benzer türlerinden ayırt edici özelli-
ğinden yola çıkılarak yapılan isimlendirme 
“Homo sapiens” şeklindedir. Homo sapiens 
Latince bir tabir olup “akıllı adam” veya “bi-
len adam” anlamına gelmektedir. Bu isim-
lendirmede insanın insan olmak açısından 
bilgi ile ilişkisi ön plana çıkmaktadır. Diğer 
taraftan İslâm âleminin bu varlık için kullan-
dığı “insan” ismi, lügat âlimlerine göre “ins” 
kökünden gelmektedir. Lügat eserlerinde 
bunun “unutmak” manasına gelen “nisyan” 
kelimesinden geldiği zikredilmektedir.2 Bu 
isimlendirme dikkate alındığında, insanın 
bilgi edinme ile doğrudan bağlantılı olan 
“unutma” fiilinin esas alındığı görülmekte-
dir.

Başta ilâhî dinler olmak üzere bütün sistem-
ler bilginin faziletine vurgu yapmışlardır. 

1 Seyyid Şerif Cürcânî, Kitâbü’t-Târîfât, bt. ve byy. 
s. 155.

2 Geniş bilgi için bk. İlhan Kutluer, “İnsan”, DİA, 
320-323.

D E N E M E

İSLÂM DÜŞÜNCESİNDE BİLGİ 
VE BİLGİNİN KAYNAKLARI
(ESBÂBÜ’L-İLM)

Rüya ve ilham gibi 

yöntemler islâm 

âlimleri tarafından bilgi 

kaynağı olarak kabul 

edilmemişlerdir.

“Mahmut ÇINAR

Kelâm doktoru
cinarmahmut02@gmail.com
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Dinler ile felsefî sistemlerin bu anlamda aynı 
görüş etrafında ittifak etmiş olmalarını in-
sanlık tarihi boyunca devam ede gelen ebedi 
hikmetin bir tezahürü olarak değerlendirmek 
mümkündür. İslâm düşüncesine göre İnsan, 
diğer canlı varlıklardan farklı yaratılmış ve 
onların en şereflisi olarak tanımlanmıştır.3 
Kur’an’da, insanın yaratılış serüveni ve 
Allah’ın meleklere insanın üstünlüğünü an-
latırken ön plana çıkarılan özelliğine yer ve-
rilmektedir. Buna göre Yüce Allah ilk insanın 
yaratılması sürecinde meleklere Hz. Âdem’e 
secde etmelerini emrettiğinde meleklerin 
onun neslinden türe-
yecek olan zürriyetinin 
yeryüzünde anarşi çıkara-
cağını ve kan dökeceğini, 
kendilerinin ise Allah’a 
ibadet ettiklerini ileri süre-
rek itiraz etmeleriyle kar-
şılaşmıştı. Buna karşılık 
Âdem’in ilim edinebilme 
kabiliyetine sahip olduğu-
nu bizzat onlara göstererek 
onun üstünlüğünü ifade 
etmiş ve neticede melekler 
de emre itaat ederek secde etmişlerdir.4 Bu 
öyküde insanın öğrenen bir varlık olduğu ve 
bilgi sahibi olmasının onun üstünlüğünün 
gerekçesi olduğuna dikkat çekilmektedir. 
Aynı şekilde İsrailoğulları peygamberlerin-
den Allah’tan düşmanlarına karşı savaşmak 
için kendilerine bir komutan göndermesini 
talep etmesini istemiş, buna karşılık Yüce Al-
lah Talut’u onlara komutan olarak tayin et-
mişti. Onların Talut’un mal açısından da fa-
kir olduğu ve komutan olmasını sorgulamış, 
neticede bu tayinin doğru olmadığı gerek-
çesiyle itiraz etmişlerdi. Buna karşılık Yüce 
Allah Talut’un “ilim ve beden yapısı” açısın-

3 el-İsrâ 17/70: “And olsun, biz insanoğlunu şerefli 
kıldık. Onları karada ve denizde taşıdık. Kendi-
lerini en güzel ve temiz şeylerden rızıklandırdık 
ve onları yarattıklarımızın birçoğundan üstün kıl-
dık.”; et-Tîn 95/4: “Biz, gerçekten insanı en güzel 
bir biçimde yarattık.”

4 Bk. el-Bakara 2/30-34.

dan üstünlüğüne dikkat çekmiştir.5 Buna 
benzer örneklerde ilmin insanı insan yapan 
bir özellik olduğu gibi aynı zamanda insan-
lar arasında da üstünlük mertebesi olduğuna 
işaret edilmektedir. Bu anlamda başta Hz. 
Peygamber’in hadisleri olmak üzere İslâmî 
gelenekte ilme en üst paye verilmiştir. Söz 
gelimi Ebû Hanife (ö. 150/769) diğer uzuv-
lar göze tabi olduğu gibi amelin de ilme tabi 
olduğunu, ilimle yapılan az amelin cehaletle 
yapılan çok amelden daha faydalı olduğunu 
zikretmektedir.6 Bu ifadelerinden onun ilim-
den, dinî ilimleri kastettiği anlaşılmaktadır. 

Bu düşüncesini başka bir 
yerde daha da açık bir 

şekilde ifade ederek tebcil 
edilen ilmin dinde derin-
leşme (tefakkuh) olduğu-
nu zikretmektedir. Ebû 
Hanîfe’nin bu yaklaşımı 
diğer İslâm âlimleri tara-
fından da benimsenmiş 
ve ilim üzerinden yaptık-
ları bütün değerlendir-
melerde dinî ilimleri esas 
almışlardır.

İslâm âlimleri bilgiyi kadîm ve hadis bilgi ol-
mak üzere ikiye ayırmışlardır. Bu ayırmada 
Allah’ın hiçbir şekilde sonradan yaratılmış-
lara benzemediği gibi ilminin de yaratılmış-
ların ilminden farklı olduğu ön kabulü etkili 
olmuştur. Allah’ın ilmi sınırsız, hiçbir araç ve 
talime ihtiyaç duymaz iken insanların bilgisi 
sınırlı ve elde edilmesi için bir takım araç-
lara, kaynaklara ihtiyaç duymaktadır. Onla-
ra göre bütün mesele insanların bilgisi için 
gerekli olan bu kaynakların neler olduğu ve 
kendi aralarında her hangi bir ilişki içersinde 
olup olmamaları gibi hususlar üzerine odak-
lanmaktadır. 

5 Bk. el-Bakara 2/246-248.
6 Ebû Hanife, el-Âlim ve’l-Müteâllim (İmam-ı Âzam’ın 

Beş Eseri içinde, nşr. M. Zâhid Kevserî (Mustafa 
Öz’ün tercümesi ile birlikte), İstanbul 2002, s. 
13.
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İKİYE AYIRMAMIZ 

MÜMKÜNDÜR. 
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Bilgi konusunda yapılan bütün tariflerde iki 
unsur kaçınılmaz olarak öne çıkmaktadır: 
Bilginin öznesi ve konusu ya da nesnesi. Bu 
durumda bilginin hâsıl olabilmesi için hak-
kında bilgi meydana gelecek şey (obje) ve bu 
bilgiyi edinecek olan öznenin (suje, insan) 
bulunması şarttır. Bilginin öznesi ile nesnesi 
bilgi için şart olarak görüldüğü gibi bu iki-
si arasındaki irtibatın nasıl meydana geldiği, 
yani bilgi elde etme yöntemi ve araçları da 
önemlidir. Bilgiye atfedilen değer, söz konu-
su bilginin hangi kaynaktan elde edilmesi ile 
de doğrudan alakalıdır. Yine hakkında bil-
gi elde edilmek istenen 
konu, o bilgi için kayna-
ğın tespitinde belirleyici 
olabilmektedir. Bir husus-
ta tartışmasız bilgi üreten 
bir kaynak başka bir hu-
susta pekâlâ tartışmaya, 
hatta reddedilmeye maruz 
kalabilmektedir.

İnsanlık tarihi boyunca, 
insanın varlık olarak yal-
nız olmadığı ve var olan 
her şeyin insanın duyu 
kapsamına girenlerden 
ibaret olmadığı düşünülmüş, bunun mahiye-
ti üzerinde durulmuştur. Gerek insanın gö-
rünen boyutunun ardında görünmeyen bir 
boyutunun (ruh gibi) varlığı gerekse insanın 
dışında bir kısım aşkın (müteâl) varlıkların 
tevehhümü insanlık tarihi kadar eskidir. Var-
lıkla ilgili bu kaygılar beraberinde bir takım 
soruları ve bu sorulara verilecek cevaplar için 
yöntem arayışlarına yol açmıştır. Bu nedenle 
bilgi felsefesinin (epistemoloji) ortaya çık-
masında ilk yaratılış, Tanrı, ruh gibi olayların 
doğrudan (duyularla) anlaşılmamasının etki-
li olduğunu ifade etmek mümkündür. Buna 
göre bilgi kaynaklarının belirlenmesinde bil-
ginin konusu (obje) en önemli etkendir.

Bilginin konusu en geniş kavram olarak 
varlıktır. Varlığı öncelikle fizik ve metafizik 
olmak üzere ikiye ayırmamız mümkündür. 

Fizik âlem de kendi arasında doğrudan du-
yuların kapsamına giren alan ve doğrudan 
duyuların kapsamına girmeyen alan olmak 
üzere ikiye ayrılabilir. Doğası gereği insan 
duyuları kapsamına giren varlıkları merak 
ettiği gibi duyuların kapsamına girmeyen 
varlıkları da merak eder ve bunlar arsında 
bağlantılar kurma çabası içine girer. İnsanın 
duyularıyla elde ettiği bilgilerin doğruluğu, 
duyuların ne kadar objektif olduğu problemi 
de eski çağlardan beri tartışılmıştır. Zaman 
zaman farklı insanların duyu kapsamına gi-
ren varlıklar hakkında farklı sonuçlar elde 

etmesi tartışmaları daha 
da derinleştirmiştir. Du-

yular bilgi kaynağı olarak 
kabul edenler insanın do-
ğarken hiçbir bilgiye sahip 
olmadığını ileri sürerken, 
aklı esas alan kesimler do-
ğuştan bazı şeylerin bilin-
diğini ileri sürmüşlerdir. 
Bilginin bağlayıcılığı ile 
kaynağı arasında bağlan-
tılar kurularak kaynağın 
bilginin değeri konusunda 
önemi irdelenmiştir. İlk 

çağlardan itibaren bu tartışmaların ısrarlı bir 
şekilde sürdürüldüğü görülmektedir. Çoğu 
zaman akıl ve duyular birbirlerine alternatif 
olarak düşünülürken zaman zaman bunların 
birbirlerini tamamlayan unsurlar olduğu da 
ileri sürülmüştür. 

Felsefe bilginin kaynağı olarak duyular ile 
aklı öngörerek bunların kaynak olmaları ve 
bağlayıcılıklarını tartışmaya devam ederken 
dinî çevreler bunlara ek olarak haberi de bilgi 
kaynağı olarak ileri sürmüşlerdir. Söz konu-
su çevrelerin zaman zaman haberi alternatif 
bir bilgi kaynağı olarak kabul etmelerine ila-
ve olarak akıl ve duyular üzerinde onun oto-
ritesine vurgu yapmaları habere güçlü bir rol 
vermiştir. Özellikle tanrı, varlığın başlangıcı, 
sonu, ölüm ve ötesi gibi konularda duyuların 
hiçbir şekilde söz sahibi olmaması, aklın da 

HZ. PEYGAMBER’İN 
VEFATINDAN SONRA 

ORTAYA ÇIKAN 
SORUNLARIN 

ÇÖZÜMÜNDE BAZEN 
HABER (VAHİY/İLHÂM) 

BAZEN TECRÜBE 
(DUYUM/DENEY), 

BAZEN DE AKIL ÖN 
PLANA ÇIKARILMIŞTIR.
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bu alanda farazî tahminlerin ötesine gideme-
mesi haberin etkinliğini artırmıştır. 

İslâm düşünce tarihinin ilk yıllarında Hz. 
Peygamber’in tartışmasız bir otoritesinin 
kabul edilmiş olması bahse konu alanlarda 
bilgi kaynağı olarak sahabeye yetiyordu. On-
lar hemen hemen her konuda ona sorular 
yöneltiyor ve cevap bekliyorlardı. Öyle ki 
bu talepleri dinî ve duyu ötesi âlemle sınırlı 
kalmıyor, zaman zaman dünyevî ve günlük 
hayatla ilgili konularda da ona başvurmak-
ta idiler. Hz. Peygamber’in Hendek savaşı 
öncesi Medine’nin savunması konusunda 
Selman-ı Farisî’nin teklif ettiği hendek kaz-
ma yöntemini benimse-
mesi, hurmaların aşılan-
ması konusunda saha-
benin kendisinden daha 
isabetli kararlar verebilme 
ihtimalini ifade etmesi 
gibi örnekler bilgi kay-
nakları hususunda akıl ve 
tecrübenin önemine işaret 
etmektedir. Onun hakkın-
da vahiy nazil olmayan 
birçok meselede ashabı-
nın görüşüne müracaat 
etmesi, bazen evvelemirde 
kendi kanaatine aykırı bile olsa onların gö-
rüşünü benimsemesi insan aklına, insan tec-
rübesine verdiği değeri göstermesi açısından 
manidardır. 

Hz. Peygamber’in vefatını müteakip karşıla-
şılan sorunlar ve söz konusu sorunların çö-
zümünde belirleyici olan merci konusunda 
zaman zaman ihtilafa düşülmüştür. Kimi 
zaman haberin (vahiy/ilhâm) belirleyiciliği-
ne vurgu yapılırken kimi zaman bireysel ve 
sosyal tecrübe (duyum/deney), bazen de akıl 
ön plana çıkarılmıştır. Özellikle ilk dönem-
lerde meydana gelen siyasi kargaşa ortamın-
da hilafetin nasıl belirlenmesi gerektiği, tah-
kim olayı, mürtekib-i kebirenin durumu gibi 
hususlar bilgi kaynakları konusunda farklı 
görüşlerin ortaya çıkmasına sebep olmuştur. 

İlerleyen dönemlerde artarak devam etmek 
suretiyle çoğu zaman, akıl ve vahiy birbirle-
rine alternatif olarak görülmüş, bir kısım fır-
kalara aklı ön plana çıkarırken başkaları nak-
lin bağlayıcılığını savunarak aklı ikinci plana 
itmişlerdir. Bu makalemizde mütekaddimîn 
dönemi kelâm âlimlerinin bilgi kaynakları 
hakkındaki düşünceleri ve bu düşüncele-
ri oluştururken temel dayanakları üzerinde 
durulacaktır.   

İlk dönemlerde yaşayan İslâm âlimleri, bilgi 
kaynaklarını tespite çalışırken tenkit ve sa-
vunma yönü ağır basan bir dil kullanmıştır. 
Bu söylem, dönemin söz konusu alanda et-

kili olan problemlerinin 
bir neticesi olarak değer-
lendirilebilir. Söz gelimi 

Ebû Mansûr el-Mâtürîdî 
(ö. 333/944) bilgi kay-
nakları konusuna salt zi-
hinde oluşan bilgi ile amel 
etmeyi öngörenler ile salt 
ilhamı ön görenleri ten-
kit ederek başlamaktadır.7 
Bu başlangıç ilgili alanda 
İslâm dünyasını da etkile-
yen ilgili problemi bertaraf 
etme kaygısının ifadesidir. 

Bir taraftan eşya ile ilgili herhangi bir bilgi 
elde etmenin imkânsız olduğunu ileri süren 
sufestâiyye (Sofistler) yaklaşımı, diğer taraf-
tan ise bilgiyi (özellikle de dinî alanla alaka-
lı olan bilgiyi) elde etmenin bir tek masûm 
imamın talimi ile mümkün olduğunu iddia 
eden batınî-İsmâilî yaklaşım dönemin etkili 
argümanlarındandır. Nispeten daha sonraki 
dönemde yaşayan Ebû Yüsr el-Pezdevî (ö. 
493/1099) ise bu hususa değinirken daha 
açık ve detaylı bir dil kullanmaktadır. O, 
ilim elde etmenin sadece duyularla mümkün 
olduğunu iddia edenler ile sadece duyu ve 
haberden ibaret olduğunu ileri süren Şiîleri 
tenkit ettikten sonra duyuların da bilgi kay-
nakları arasında yer aldığını ve bunların beş 

7 Ebû Mansûr el-Mâtürîdî, Kitâbü’t-Tevhîd Tercümesi 
(trc. Bekir Topaloğlu), İstanbul 2002, s. 10.

BAKILLÂNÎ, 
YARATILMIŞLARIN 

İLMİNİ İKİYE AYIRIR: 
ZARÛRÎ VE NAZARÎ 
İLİM. ZARÛRÎ İLİM 
KENDİLİĞİNDEN 
MEYDANA GELEN 
VE DEFİ MÜMKÜN 

OLMAYAN İLİMDİR. 
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duyudan ibaret olduğunu belirtir. Ona göre 
bilgi; zaruri, kesbî ve ne zaruri ne de kesbi 
olmayan mutlak bilgi olmak üzere üçe ayrı-
lır. Zaruri bilgiler duyularla elde edilen bilgi-
lerden ibarettir.8

Bu kaygının daha sonraki dönemlerde de 
devam ettiğini ve kelâm literatüründe ce-
vaplandırılma kaygısı taşıyan ifadelerin yer 
aldığını görmekteyiz. Örneğin başta Osmanlı 
medreseleri olmak üzere İslâm dünyasında 
uzun süre akaid konusunda başlangıç ri-
salesi olarak okutulan Ömer Nesefî’nin (ö. 
537/1142) akaid metni ( ) 
“eşyanın hakikatleri sabittir ve onunla ilgili 
bilgi gerçekleşmektedir” 
mealindeki ibare ile baş-
lamaktadır. Buna göre 
eşyanın, her kes tarafın-
dan tespit edilen nesnel 
(objektif) bir takım haki-
katleri vardır ve bu haki-
katlerle ilgili bilgiyi elde 
etmek mümkündür. Bilgi 
edinebilme şanına sahip 
olan insan bu bilgileri çe-
şitli yönetmelerle elde et-
mektedir. Bilgi kaynakları 
adı verilen bu yöntemler 
akıl, duyular ve doğru haberden ibarettir.

Mütekaddimin dönemi kelamcıları eşyanın 
nesnel bir varlığını ve bununla ilgili bilginin 
gerçekleşmesini ispatladıktan sonra bilginin 
kapsamına giren alan üzerinde mülahazalar-
da bulunmuş buna göre değerlendirmeler 
yapmışlardır. Bu zaviyeden bakıldığında bil-
gi kaynaklarının varlık kategorileriyle doğru-
dan ilişkisi bulunduğu görülmektedir. Daha 
önce felsefenin bu konuyla ilgilendiğini dik-
kate aldığımızda fizik ve metafizik alan bilgi-
nin konusunu teşkil ettiği ve daha çok duyu 
ve aklın bilgi kaynağı olduğu öne çıktığı hal-
de kelâmcılar doğası gereği dinî alanı konu 
edindiklerinden bunlara ilave olarak habere 

8 Ebû Yüsr el-Pezdevî, Ehl-i Sünnet Akaidi (trc. Şera-
fettin Gölcük), İstanbul 1980, s. 8-15.

de bilgi kaynakları (esbabu’l-ilm) arasında 
yer vermişlerdir.9 

İslâm âlimleri bilgi kaynaklarını tespit et-
meye başlarken çoğu zaman öncelikle bilgi-
yi tarif ve tasnif etmiş, daha sonra bilginin 
gerçekleşmesi için gereken esbabı tespite 
yönelmişlerdir. Bakıllânî’nin (ö. 403/1013) 
bu anlamda yaptığı değerlendirme hemen 
hemen dönemin tüm kelamcıları arasında 
paylaşılmaktadır. Bakıllânî konuya başlar-
ken ilmi nazarî ve zarûrî olmayan Allah’ın 
ilmi ve yaratılmışların ilmi olmak üzere ikiye 
ayırır. Yaratılmışların ilmini de kendi arasın-
da ikiye ayırarak bunların zarûrî ve nazarî 

ilim olduğunu ifade eder. 
Zarûrî ilim kendiliğinden 
meydana gelen ve defi 

mümkün olmayan ilim-
dir. Duyularla (beş duyu) 
elde edilen ilim ile zihinde 
medyana gelen (insanın 
kendi varlığını bilmesi, 
acı ve elem duyması gibi) 
ibtidâî (a priori) bilgiler 
bu kapsamda değerlendi-
rilmektedir. Bunların dı-
şında kalanlar ise nazarî 
ve istidlâlîdir. Bunlar da 

kendi aralarında üçe ayrılır: aklî ilim, şerî ve 
sem’î ilim ve luğavî ilimdir. Daha sonra ilmin 
konusu olan malûmâtı madûm ve mevcût 
olmak üzere ikiye, mevcûdun da kendi içe-
risinde kadîm ve muhdes olarak ikiye; muh-
deslerin; cisim, cevher ve araz olmak üzere 
üçe ayrıldığını belirtir. Ona göre âlemdeki 
her şey bunlardan birinin kapsamına girer. 
Bu şekilde varlık ve ilmi tasnif ettikten sonra 
sözü varlıkla ilgili bilginin elde edilme yolla-
rına getirerek devam eder. Ona göre anılan 
varlıklar ve bunların delâlet ettiği diğer hu-
suslar hakkında hak ile batıl bilgisine ulaş-
manın beş yolu vardır: Kitap, sünnet, icma, 
kıyas ve akli hüccetler. Daha sonra “Allah’ın 

9 Geniş bilgi için bk. Mustafa Yüce, Ebu’l-Muîn en-
Nesefî’de Bilgi Teorisi (Basılmamış Doktora Tezi, AÜ 
SBE), Ankara 2007,  s. 84.

BİLGİNİN HÂSIL 
OLABİLMESİ İÇİN 
HAKKINDA BİLGİ 

MEYDANA GELECEK 
ŞEY (OBJE) VE BU 

BİLGİYİ EDİNECEK 
OLAN ÖZNENİN 

(SUJE, İNSAN) 
BULUNMASI ŞARTTIR.
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farz kıldığı ilk şey nazar ve istidlâldir. Zira 
marifetullah zaruri değil nazar ve istidlâl ile 
elde edilebilir”10 ifadesiyle bu yollar arasında 
nazarın önemine işaret eder. Bu değerlendir-
mede kitap, sünnet ve icmaı haber kapsamı-
na; kıyas ve aklî hüccetleri de akıl kapsamına 
almamız mümkündür. Buna göre akıl ve ha-
ber bilgi kaynağı olarak kabul edilmektedir. 

Nispeten daha geç bir dönemde (müteahhirîn) 
yaşayan Fahreddin er-Razi (ö. 606/1209) bil-
gi kaynaklarını dört sınıfa ayırarak bunlar 
arasında habere bağımsız olarak yer verme-
mekte, onu duyuların kapsamında değer-
lendirmektedir. Ona göre bilginin gerçekleş-
mesi; insanın kendi nefsinde hissettiği tat ve 
acı gibi vicdânî, hissî (duyusal), aklın açık-
ça görmesi ve akıl veya kuruntunun anılan 
bu kısımlardan meydana getirdiği nesneler 
vasıtasıyladır.11 İslâm âlimlerinin farklı ifa-
delerle de olsa bilgi kaynakları hakkında bir 
birlerine yakın olan bu görüş genel olarak 
daha sonraki dönemlerde de devam etmiştir.

Bilgi kaynakları olarak değerlendirilen duyu, 
haber ve akıl üzerinde sırasıyla kısaca dur-
mamız mümkündür: Duyular, beş duyu 
(havas-ı hamse) olarak ifade edilen işitme, 
görme, dokunma, tatma ve koklama duyu-
larından ibarettir. Bunların her biri kendi 
konusu hakkında belirleyicidir. Söz gelimi 
kulak ses, göz renk ve ışık, damak acı ve tatlı 
konularında belirleyicidir. Ancak bu belirle-
yiciliğin gerçekleşmesi için söz konusu du-
yuların her türlü arızadan uzak ve sağlıklı 
olmaları gerekir. Akıl ise duyu ve haber araç-
larından elde ettiği bilgiyi analiz ve sentez-
ler yaparak neticelere varır. Bazen parçadan 
bütüne (tümevarım, istikra) bazen bütünden 
parçaya (tümdengelim) doğru bir yöntem 
uygular. Aklın doğru neticelere varması için 
korku ve menfaat gibi her hangi bir baskı al-
tında olmaması gerekir.

10 Kadı Ebubekir el-Bakıllânî, el-İnsâf fîmâ yecibu 
i’tikâduhû velâ yecûzu’l-cehlu bihî (nşr. İmadüddin 
Ahmed Haydar), Beyrut 1407/1986; s. 14-21.

11 Fahreddin er-Râzî, el-Muhassal (trc. Hüseyin Atay), 
Ankara 1978, s. 18.

Dinî bilgi söz konusu olduğunda en çok la-
zım olan bilgi kaynağı hiç şüphesiz haberdir. 
İslâm âlimlerinin kesin bilgi olarak kabul 
ettikleri haber; ya peygamberin mûcize ile 
desteklenen haberidir, ya da yalan üzere bir 
araya gelmesi mümkün olmayan bir toplu-
luk tarafından nakledilen haberdir. Birincisi 
vahiy olduğundan tartışmasız bağlayıcıdır. 
Zira asıl kaynağı Yüce Allah’tır. Peygambe-
rin masûm olması bu bilginin her hangi bir 
manipülasyona uğramamasının garantisidir. 
İkincisi ise mütevâtir haber olarak bilin-
mektedir. Bu haber her nesilden büyük bir 
kalabalık tarafından nakledildiğinden yalan 
olması adeta imkânsızdır. Bu nedenle kesin 
bilgi ifade eder. Bunun dışında kalan bütün 
haberler bir parça zan ifade ettiklerinden ke-
sin bağlayıcılıklarından söz edilemez. Rüya 
ve ilham gibi yöntemler ise İslâm âlimleri 
tarafından bilgi kaynağı olarak kabul edilme-
mişlerdir. Her ne kadar sahibi açısından bir 
takım ipuçları vermeleri mümkün ise de salt 
bunlardan yola çıkarak herhangi bir hükme 
varmak doğru karşılanmamış, reddedilmiş-
tir. Zira bu kapı aralandığında sahici olanı 
ile sahtekâr olanı birbirine karışacak ve din 
adına fesat ortamı oluşturacaktır. Bu nedenle 
bütün ümmetin üzerinde ittifak edeceği ob-
jektif kaynaklarla yetinilmiştir. 
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İlim; sadece malumat sahibi olmak değil,
eşyanın illet, hikmet ve ga-

yesini kavramaktır.”
Mustafa İSLÂMOĞLU

Bir şeyi olduğu gibi idrak etmektir. Bilinen-
den gizliliğin yok olmasıdır. Yerleşmiş bir 
sıfattır ki, onunla külliyat ve cüz’iyat bilinip 
anlaşılır. Bir şeyin manasına nefsin ulaş-
masıdır. Âkil ile makul arasındaki özel bir 
izafetten ibarettir. Vakı’a uygun olan kesin 
itikattır. Akılda bir şeyin suretinin hâsıl ol-
masıdır. “Tarifat” sahibi Cürcani’den bir de-
met “ilim” tarifi. 

“Âlim-i mürşid koyun olmalı, kuş olmama-
lı. Koyun kuzusuna süt, kuş yavrusuna kay 
(kusmuk) verir” der Bediuzzaman. Koyunun 
ot yeyip süt vermesi örneğiyle, ilmin ezber 
değil, bir üretme işi olduğuna dikkat çekili-
yor. Demek ki ilim, malumat çiçeklerinden 
bal üretmektir.

İlim; temsil edilen davanın (İslam) hura-
felerden arındırılarak özümsenmesi, çağın 
idrakine uygun bir din diliyle sunulması, 
davetin ulaştırılacağı hedef kitlelerin sosyal, 
psikolojik, ekonomik, kültürel ve siyasal bi-
leşenlerden oluşan paradigmalarının analiz-
lerinin iyi bilinmesidir. Kısaca ilim, Kur’an 
vahyinin hayata taşınmasının altyapısıdır.

Müslümanın iki görevi vardır. Birisi, kendini 
din noktasında yetiştirmek, diğeri inandığı 
dini tebliğ etmek. Tebliğ görevini yerine ge-
tirmek ilimle olur. İlimden yoksun bir insa-
nın davetçi olması faydadan çok zarar getirir. 
Davetçi, iman, ibadet, ahlâk ve muamelattan 
oluşan teolojik altyapı ile kendini donatma-
lıdır. Yine davetçi davetini ulaştırmak ve de-

İ N C E L E M E

İslami Hareketlerde İlmî 
ve Hissî Yapılanma

İLMÎ YAPILANMALARDA 
BİLİNÇLENDİRME 
MERKEZDE İKEN, HİSSÎ 
YAPILANMALARDA 
BİLGİLENDİRME 
MERKEZDEDİR. 

Haydar ÖZTÜRK

ahozturk64@mynet.com

İlahiyatçı/Kırıkkale
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vamını sağlamak için gerekli olan diğer ilim, 
araç-gereç ve kişisel gelişim gibi hususlarda 
da asgari derecede donanım sahibi olmalı-
dır. Günümüzde bir insanın bu hususların 
hepsinde donanımlı olması mümkün değil-
dir. Onun için iş bölümü yapılmalıdır. Her 
davetçi ilgi ve kabiliyetinin olduğu bir alan-
da kendini yetiştirmelidir. Bir orkestranın 
elamanı olan bu şahsiyetler bir şef tarafından 
sevk ve idare edilmelidir veya bir şef varmış 
gibi uyum sergilemelidirler. Her davetçi bir 
amaç için uyumlu bir birliktelik kurmalıdır. 
İlim ve tebliğ, bir aynanın iki yüzü gibidir. 
İlim sırlı yüz, tebliğ şeffaf yüz. Sır (ilim) ol-
madan  cam bir şey ifade etmez.

Asrımızda eşyaya ve hadiselere yorum ge-
tirme önceki asırlardan tamamen farklılaş-
mıştır. Günümüzde aklî, felsefî ve mantıkî 
bir yaklaşım hüküm sürmektedir. Davetçi 
hareket tarzında bu hususlara çok dikkat et-
melidir. Etmemesi, sapanla uçak düşürmeyi 
düşünmesi gibi gülünçtür. Davetçinin kendi 
zamanını iyi bilmesi gerekiyor. Gerçek ilim 
de bu olsa gerektir. Skolâstik bir anlayışla 
yürüyen, bir gün mutlaka yorulup pes ede-
cektir. Devrini bilmeyenler, mağarada yaşa-
yıp dışarıdaki hareketlerin mağaraya düşen 
gölgelerini hakikati bilmeden ezbere yorum-
layanlardır. İslamî oluşumların devamı için 
tebliğe, tebliğinde istikamet üzere yürümesi 
için ilme ihtiyacı vardır. İlim, imanla ameli 
yoğurup medeniyet inşa etmektir. 

İslamî oluşumlarda iki türlü yapılanma var: 
İlmî ve hissî. Söz konusu yapılanmalarda, 
inançlar ve eylemler açısından hep karşıtlık-
lar söz konusudur. Misal olarak; ilmî yapı-
lanmalarda bilinçlendirme merkezde iken, 
hissî yapılanmalarda bilgilendirme merkez-
dedir. İlmî yapılanmada araştırmadan sonra 
kabul varken, hissî yapılanmada önce kabul 
vardır. Bu durum, tüketmeyi, ezberi, kutsa-
mayı, tek adamcılığı, tektip insan yetiştirme-
yi vs. doğurur. 

İfrat ve tefrit hissî yapılanmanın cirit attığı 
mahfillerdir, şeytanın tezgâh açtığı pazarlar-
dır. Körle yatan nasıl şaşı kalkarsa, ifrata bu-
laşanlar sabah tefriti kucaklarında bulurlar.

İlmî yapılanmalar, kendi âlim, aydın ve ente-
lektüellerini yetiştirmedikleri zaman oluşu-
mun hissîleşmesini engelleyemezler. Böylece 
sonuç, bir zaman eleştirdikleri oluşumların/
cemaatlerin yaptıklarını tekrara varır.  İsla-
mi yapılanmaların ilmî olması, sadece din 
ilimleri değil beşerî ilimlere de önem veren; 
ilmî, bir yol haritası bir pusula gibi gören bir 
hareket olması demektir. Böyle bir hareket, 
âlim ve aydın vasıflarını kendinde toplayan 
şahsiyetlerin ortaya çıkmasını sağlayacaktır. 
Ancak bu vasıfta ilim taliplerinin şu gerçeği 
bilmeleri gerekmektedir:  İslam dünyasında 
13. Yüzyıldan itibaren ilim anlayışı, felsefe 
(Hikmet) ve doğa bilimlerinden soyutlana-
rak sadece dinî ilimlere kaydı. Bu algı kırıl-
masının farkına varılması, bu tarihten sonra 
üretilenlerin iyi değerlendirilmesini sağla-
yacaktır. Hicrî 3. asırdan sonraki ilmî dina-
mizmin yerini statikleşme aldı. Böylece ilim, 
üretilmiş bilgileri öğretme suretiyle nakilcili-
ğe dönüştü.  

İlmî yapılanmanın olmadığı yerde tevhidin 
her bir meselesine, şirk ucundan kıyısından 
bulaşacaktır.

İlmi yapılanmanın olmadığı yerde, Allah, 
peygamber ve din tasavvurları insanı yücel-
teceği yerde, aşağıların aşağısına çekecektir. 
İnsanlar dillerinden bu kavramları düşürme-
dikleri halde, misk-ü amber diye yüzlerine 
çamur sürdüklerinin farkına varamayacak-
lardır.

İlmî yapılanmada dinin sabitleri ve değiş-
kenleri belirlenmiştir. Hissî yapılanmada ise 
bu değerler birbirine girmiş, biri diğerinin 
yerine geçmiş durumdadır. 

İlmî yapılanmada din, anlaşılabilir ve yorum-
lanabilirken; hissî yapılanma asla anlaşılamaz 
(veya onu anlayacak sınıf bellidir) ve yorum-
lanması mümkün değildir. Yani kısaca, ilmî 
yapılanmada din kapı, hissî yapılanmada ise 
varıp toslayacağınız duvardır. Misal, Hanefi 
mezhebindenim diye bir ömrünün yarısını 
dişsiz geçirmek gibi… 

Hissî yapılanma üzere olanlar, üretilmiş ilmi 
hazır gıda gibi tüketiyorlar. Fakat üretilen bu 
ilmin (hepsinin değil) de bir son kullanma 
tarihinin olduğunu asla hesaba katmıyor-
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lar. Gıda zehirlenmesiyle dinden oluyorlar. 
Bu ilmin zamanın geçtiğini söyleyenleri de, 
âlimleri küçümsemekle suçluyorlar. Zamanı 
geçmiş konserveyi kullanmamayı söylemek-
le, fabrika suçlanmış olmaz. Zaten fabrika bu 
ürün şu zamana kadar kullanılabilir diye eti-
ketinde bildirmiştir. Âlimler, ürettikleri ilim-
ler için bütün zamanlarda geçerli olacağına 
dair bir beyanda bulunmamışlardır.

İlmî olmak, 1400 yıldır üretilen ilmî değerle-
rin, ehil olmayanlar tarafından hoyratça kul-
lanılması değildir. Bu altın kürekle hayvan 
gübresi karıştırmak gibidir.

Hissî yapılanmada, ilkeler yerine insanlar, ön 
kabuller, statükonun devamı ve günü kur-
tarma düşüncesi hâkimdir. Bundan dolayıdır 
ki, dün yücelttiklerini bugün yerebilir, dün 
kabul ettiklerini bugün reddedebilirler. Hissî 
yapılanmalara bir ömür biçmek mümkün de-
ğildir. Belki bir mevsim bile çok sayılabilir.

Hareketini ilmî esaslar üzerine bina eden-
ler, sadece davalarına kilitlenmiş insanlardır. 
Onlar, yol haritalarını işin ehli şahsiyetlerle 
istişare etmiş ve o gayeye doğru kaplumbağa 
kararlılığıyla yol alan kimselerdir. Hareketle-
rini ilmî esaslar üzerine bina edenler, kalıcı 
işler ortaya koyarlar. İlmi, geleneğe ve mede-
niyete dönüştürürler.

İlmî yapılanmada insanların iyi yetişmesi ve 
köklü bir gelenek oluşturulması için temel 
ilkeler olmalıdır.

Kitap seçimi ve bu kitapların siste-1. 
matik bir şekilde ehil kimselerle birlikte mü-
talaa edilerek okunmalıdır. Her alanın ehli 
kimselerin kitapları seçilmelidir. Aslın türev-
leri ve veya kötü bir taklidi olan kitaplardan 
sakınılmalıdır. Piyasadaki İslami kitaplara 
bakıldığında, çoğunun ticarî amaçlı olduğu-
nu; içeriğinin bilgi, bilinç ve edebi özellikten 
yoksun oluşu ele veriyor.

Seviyeyi yükseltici bir okuma progra-2. 
mı yapılmalıdır. İnsan bir yolculuğu hedefle-
mişse, karşısına yokuş çıktı diye hedefinden 
vazgeçmemelidir. Zira yol da yokuş da olur; 
düzlük de…  Ciddi eserleri okuma, anlama 
işi gerçekten uzun, yorucu ve yokuşları olan 
bir yolculuktur. Fakat bu okuma süreci için-
de, kelime hazinesinin çoğalması, kavram-

ların öğrenilmesi, okuma zevkinin artması, 
anlayışın ve algının artması sonucu bu yol 
insana kolay gelecektir. Çünkü âyette, “Sö-
zün özü: elbet her zorlukla beraber tarifsiz 
bir kolaylık vardır; evet, her zorlukla beraber 
tarife sığmaz bir kolaylık vardır.” (İnşirah, 
94/5-6) buyrulmuştur.

Neyi, nerede bulabileceğini rahatlık-3. 
la başarabilecek bir disiplinle insanların ye-
tiştirilmesi gerekmektedir. Bu disiplin insanı 
aburcuburu okumaktan kurtaracaktır.

İlmî yapılanmada bilinç çok önemlidir. Çün-
kü bilinci ilim oluşturur. “Bilinçteki milimet-
rik bir sapma açısı eylemde kilometrelere 
varmaktadır.” (Mustafa İslâmoğlu). Samimi 
niyetlerle, istikbal vaad eden ufuklarla, is-
tikametli eylem ve söylemlerle oluşturulan 
birlikteliklerin temel harcı ilim (Kur’an) ol-
mazsa; samimiyet menfaate, istikbal endişesi 
makam ve mevkie, istikamet pragmatizme 
dönüşecektir. Araçlar amaçlara dönüşünce, 
artık oluşum patinaj yapacaktır. Görünürde 
bir hareket var, ama hedefe ilerleme yok. So-
nuç; dolap beygirinin durduğu halde başını 
sallayarak, boynundaki zilden ses çıkartarak 
sahibini kandırmasıdır. Evet, bir dolap dö-
nüyor,  ama hangi dolap!

Geçmişte Müslümanlar, beşerî ilimlerin (Fi-
zik, Kimya, Astronomi vs.) çocuklarını din-
siz yapacağını düşünerek okullara gönder-
mediler. Şimdiki, ‘sözde ilim adamları’ da bu 
ilimlerin dinle bir alakası olmadığını iddia 
ediyorlar. Bu meselede bir türlü orta yolu 
bulamadık. Bu ilimlerin her biri kendi lisan-
larıyla Allah’ın varlığına ve birliğine şahitlik 
etmektedir. Misal, yer çekimi olmasa;  yürü-
yemez, oturamaz, yatamaz, ziraat yapamaz, 
yiyemez-içemezdik. Kısaca hayat olmazdı. 
Görüldüğü üzere her şey bir intizamla birbi-
rine bağlanmış... Bunları ancak her şeyi bilen 
bir irade tasarlamıştır. Bu kavgayı, “Dinsiz 
ilim kör, ilimsiz din topaldır.” sözü bitirir.

Bir insanın isabetli kararlar alması, akıl ve 
mantığını kullanmasıyla mümkündür. Akıl 
ve mantıkta ilimle gelişir. İlmin olmadığı 
yerde, köklü bir gelenek oluşturmak ve onu 
geleceğe taşımak ise mümkün değildir. Bu 
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ancak, aklın ilimle kalbin irfanla doyurulma-
sıyla gerçekleştirilebilir.

İlim,  insanı dünyada fenalıklardan uzak tu-
tup, erdemli kıldığı gibi; ilmin insana verdiği 
iman ve irfanla (derin algı) ahirette de maka-
mını yükseltir.

Cemaatler müntesiplerine, bütün Müslü-
manların temel meselelerde müttefik olduk-
larını, teferruat meselelerde farklı düşüncele-
rin olabileceğini, bunun kavgaya ve ayrılığa 
sebep teşkil etmeyeceğini “ilmi yapılanma” 
ile anlatabilirler. Bu konularda hissin dev-
reye girmesi, ifrat ve tefriti netice verecektir. 
Cemaat yapılanmalarında ilmin merkezde 
(temel) olması, sosyal ve siyasal tevhit de çatı 
görevini üstlenmelidir.

İlmi yapılanmada, hedef kitleye ulaşım araç-
ları olan (vaaz, kurs, seminer, panel sempoz-
yum vs.) onların ihtiyaçları, sorunları, özel-
likleri doğrultusunda hazırlanmalıdır. Aksi 
durumda verim alınamaz.

İlmî yapılanmada, cemaat dindarlığının in-
sanı şahsiyetsizleştirmesine karşı da önlem 
alınmalıdır. Cemaat dindarlığı ittiba ve itaat 
esasına dayalıdır. Oysa bunun yerine akıllı 
birliktelikler, ortaklıklar geliştirilmelidir. Ce-
maat dindarlığı suiistimal ve yanlış yönlen-
dirmelere açık bir alandır.

İlmî yapılanmada, din ve tarih büyüklerinin 
aşırı yüceltilmesine de mahal verilmemelidir. 
Aşırı yüceltme; kısa vadede bireyi motive 
edebilir ancak uzun vadede çok tehlikelidir. 
Uzun vadede onları ulaşılmaz, kendilerini 
aşağılık görerek bireyler benlik kırılmalarına 
uğrarlar. İlhami GÜLER, ne güzel söylemiş: 
Evliyası, mübarekleri, hazretleri, uluları, ön-
derleri ve mukaddesleri bol olan toplumlar, 
kolay kolay düşünemezler; düşünce ve değer 
üretemezler. Çünkü kendileri ‘küçük’tür.

İlmi yapılanmada din; tüketici topluluğa pa-
zarlanan bir meta gibi görülmek ve gösteril-
mekten uzak tutulmalıdır. Dinin insan için 
olduğu, insanın din için olmadığının altı ka-
lınca çizilmelidir. Din ile insan avcılığı değil; 
insanla din arasındaki engelleri kaldırıcı bir 
anlayışla hareket edilmelidir. Yani dini insa-
nın hizmetine sunmaktır.

İlmî yapılanmada, dinî fikir ve düşünceleri-
mizi, bilimsel verilere dayandırma, batıdan 
referans bulma sarhoşluğundan vazgeçilme-
lidir. Bu durum kuzeye yönelerek namaz kıl-
mak gibidir.

İlmî yapılanma; gelenekçi ve yenilenmeci 
olmalıdır. “Gelenek, evin sürekli bir bahçe-
ye sahip olması, yenilenme bahçeyi sürekli 
değiştirmektir: Bahçeciliktir.” 

Hissi yapılanmaya 3T egemendir. Tabu, tak-
lit ve te’vil...

Tabulaştırma (kutsama), hissî yapılanma-
nın olmazsa olmazıdır. 

Tabulaştırma akıl ve düşünceye pranga vur-
mak, aklı düşünce ülkesinden sınır dışı et-
mektir. Zaten aklın sınır dışı edildiğindendir 
ki, tabu ülkenin padişahı olmuştur.

Taklit, hissî yapılanmanın can simidi-
dir. Cürcani, taklidi şöyle tarif eder: Delil 
araştırmadan ve üzerinde düşünmeden baş-
kasına ait söz ve hareketlerin doğruluğuna 
inanmak ve ona uymaktır. Hissî yapılanma-
da, taklit istifadenin yerini almıştır. Karan-
lıkta yürümek için ışığa ihtiyaç vardır. Bu 
faydalanma, eldeki feneri atıp mumu almak 
şeklinde olmamalıdır.

Tev’il, hissî yapılanmanın azığıdır. Lafzın 
zahir manasından, muhtemel olduğu bir 
manaya yorumlamaktır. Te’vil aşırı ve doğru 
olmak üzere ikiye ayrılır. Aşırı/köksüz/fasit 
te’vil, nass, ilim ve aklı dışlayarak; mezhebî, 
hissî ve taklidî bir yorumdur. Hissî yapılan-
manın beslendiği te’vil, bu te’vildir.

Netice-i kelam; Müslümanlar artık hissî din-
darlık dehlizlerinden, ilmî dindarlık liman-
larına demir atmalıdırlar. Bunun da yolu, 
topyekûn olarak ilmî yapılanmaya dönüştür. 
İlmî yapılanma; insanı körlükten ve pranga-
lardan kurtaracak, nass, ilim ve aklın müm-
bit toprağında gürbüzleştirecektir. Ne mutlu 
yitiğini arayanlara! 
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- Kur’an anlaşılması gereken bir kitap-
tır;

Allah (c) mesajlarını ve haberlerini insanlar 
düşünsünler, akletsinler, ibret alsınlar ve ge-
reğini yapsınlar diye açıklamaktadır (Bakara, 
2/219, 221, 230; Maide, 5/89; Nahl, 16/39 
gibi).

Hatta bu bağlamda her peygamber kendi kav-
minin lisanı ile gönderildi ki insanlar Rableri-
nin onlara ne indirdiğini anlasınlar (İbrahim, 
14/4).

 “… İşte sana da bu uyarıcı vahyi indirdik 
ki, kendilerine indirileni insanlara açıkla-
yasın ve belki onlar da bu sayede düşünür-
ler.” (Nahl, 16/44). 

Bu âyet daha açık ve net:

“Biz sana ilâhi mesajı, sadece üzerinde an-
laşmazlığa düştükleri (inançla ilgili) me-
selelerin çözümlerini kendilerine sunasın, 
inanıp güvenecek bir topluluk için de bir 
yol haritası ve bir rahmet olsun diye indir-
dik.” (Nahl, 16/64).

- Kur’an esasen anlaşılabilecek bir kitaptır

Kur’an, kendisini ‘beyan/mübîn/tebyîn/tibyan’, 
âyetlerini ise ‘beyyine/beyyinât/mübeyyinât’ 
olarak niteliyor. Bütün bunlardaki ortak an-
lam; anlaşılan, anlaşılabilen, açık ve net mesaj, 
isbat gücü kuvvetli, açık ve kesin delildir.

“Andolsun ki biz size (gerekeni) açık açık 
bildiren âyetler, sizden önce yaşayıp git-
miş olanlardan örnekler ve takvaya ulaş-

İ N C E L E M E
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mış kimseler için öğütler indirdik.” (Nûr, 
24/34). 

“Tâ Sin Mim! Bunlar, apaçık Kitab’ın 
âyetleridir.” (Kasas, 28/2).

“Biz ona (Peygamber’e) şiir öğretmedik. 
Zaten ona yaraşmazdı da. Onun söyledik-
leri, ancak Allah’tan gelmiş bir öğüt ve 
apaçık bir Kur’an’dır.” (Yâsîn, 36/69). 

Kur’an’ın dilini bilmeyenler bile Kur’an’ın 
büyük bir bölümünü genel hatlarıyla anlaya-
bilirler, özümseyebilir, zihinlerinde bir yere 
koyabilirler. 

Bunun anlamı şudur: Muhatapları Kur’an’ın 
ne demek istediğini, neye dâvet ettiğini, ha-
berlerini, hükümlerini, müjde ve uyarılarını, 
güzelliklerini, mucize oluşunu, etkilerini 
rahatlıkla anlayabilir-
ler. Bunu da onun genel 
mesajından, muhatabın 
diline aktarılmış açıkla-
malardan, yorumlardan, 
tarihsel tecrübelerden ve 
araştırmalardan yola çıka-
rak yapabilirler.

Kur’an elbette anlaşılması 
gereken bir kitaptır. Zaten 
Allah (c) âyetleri insanlar 
anlasınlar, akletsinler, dü-
şünsünler diye açıklamak-
tadır. Mesela;

 “… Allah size âyetlerini böyle açıkla-
maktadır. Belki düşünürsünüz.” (Bakara, 
2/219).

Bu formu pek çok âyette bulmak mümkün 
(mesela: Bakara/187, 221, 230, 242, 266; 
Âl-i İmran/103; Maide/89; Nûr/18, 61).

Kur’an’ı herkes anlamalıdır. Çünkü herkes 
kulluktan sorumludur. Kur’an herkesi mu-
hatab alır ve onların hayatını inşa etmek üze-
re indirilmiştir.

Anlamak/farkında olmak aynı zamanda so-
rumluluktur. Ya da sorumlu olabilmek için 
anlamak gerekir. Kur’an insana sorumluluk 
yüklemektedir. Bu sorumluluğun taşınabil-

mesi veya yerine getirilebilmesi için de bu-
nun ne olduğunun bilinmesi gerekir.

Bunun için insan öncelikle anlama kabiliye-
ti (akıl ve fonksiyonları, kalp ve yetileri) ile 
donatılmıştır. Sonra da onun anlayabileceği 
bir Kitap indirilmiştir. Kitabın nüzulü bir an-
lamda Allah’ın muradının, yani Vahy’in in-
san idrakine, insan seviyesine, insanın anla-
ma kapasitesine indirilmesidir ki insan Vahyi 
anlasın ve hedeflerini gerçekleştirebilsin… 

Allah (c) hitabını kolaylaştırdı,  anlamanın 
vasıtalarını halketti.  Bununla birlikte, Kita-
bı anlamayı sağlayacak, onu uygulayıp izah 
edecek, vahyin hedeflerini ve sonuçlarını 
bizzat gösterecek bir elçiyi de beraberinde 
görevlendirdi.

Öyleyse Kur’an’ı anlama-
nın vasıtalarına bakmak, 
onları tanımak, onların 

nasıl ve nerede kullanıla-
cağını bilmek, onu daha 
iyi anlamaya yardımcı 
olacaktır. 

Kur’an’ı anlamanın 
imkânlarından biri de 
‘ilim’ kavramıdır.  

· İlim nedir?

İlim; bir şeyi gerçek yö-
nüyle kavramak, gerçekle örtüşen kesin 
inanç (itikad), bir nesnenin şeklinin zihinde 
oluşması, nesneyi olduğu gibi bilmek, nes-
nedeki gizliliğin ortadan kalkması gibi farklı 
şekillerde tarif edilmiştir (DİA, 22/109).

İlim; bir şeyin suretinin, görünüşünün zi-
hinde şekillenmesi, yani onu bilmektir. 

İslâmî bakış açısıyla ilim, insanın duyu va-
sıtaları ile elde ettiği veya Allah’ın (c) vahiy 
yolu ile doğrudan doğruya gönderdiği, için-
de zan ihtimali bulunmayan yakîni bilgidir.

Seyyid Şerif Cürcânî’ye göre ilim: “Gerçeğe 
ve vakıaya uygun düşen bilgi ve kanaattir.” 
(Cürcânî, et-Ta’rifât, s.160. Benzer tanımlar 
için: İbni Manzur, Lisanu’l-Arab, 10/273; R. 
Isfahani, el-Müfredat s.513).

İLİMLER TASNİF 

EDİLİNCEYE KADAR 

HADİS, SİYER, TEFSİR, 

AKAİD VEYA FIKIH 

KONULARININ 

HEPSİNE ‘İLİM’ 

DENMEKTEYDİ.
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İlim kavramının yanında çoğu zaman kulla-
nılan marifet kavramı, daha özel bir anlam 
taşır ve yöneldiği nesne tektir ve daha ziyade 
vasıtasız bilgiyi, sezgiyi, kalbî bilgiyi ifade et-
mek için kullanılır. İlimde ise bilmenin ko-
nusu geneldir. 

İrfan, fıkh, tefakkuh, hıbre, şuur, itkan, id-
rak, ihsas, akıl gibi kelimeler ilmin özel şe-
killerine delâlet ederler. İlim bunlardan daha 
kapsamlı kavramdır. 

Peygamber (s) döneminde ilim kelimesinin 
sözlük anlamıyla bilgi manasında kullanıldı-
ğı gibi, vahyi ilgilendiren, ya da onun çevre-
sindeki bütün bilgiler de 
içinde kullanılıyordu.

İlimler tasnif oluncaya ka-
dar hadis, siyer, tefsir, aka-
id veya fıkıh konularının 
hepsine ‘ilim’ denildiğini 
görmekteyiz. İlim elde 
etmek, ilim öğrenmek ve 
öğretmek, ilmi gizleme-
mek, ilim için yolculuk-
lara çıkmak, ilmi yazı ile 
kayıt altına almak, hayırlı 
ilim bırakmak gibi tabirler 
genel ifadeler olup; bilgiyi, 
bilmeyi ve özellikle İslâm hakkındaki bilgile-
ri anlatıyorlardı.

Kur’an’da isim ve fiil olarak geçen ‘ilim‘ ke-
limesi kimi yerde ‘bilgi’, kimi yerde kavram-
sallaşmış ‘ilim’ olarak geçer. İnsana bakan yö-
nüyle ilimden amaç, insanın kendisi, varlık 
ve hayatın anlamıyla ilgili doğru, güvenilir ve 
sahih perspektife sahip olmasını sağlamakta-
dır (A. Bulaç, Bilgi Neyi Bilmektir, s.61).

Hükm, tüm alternatifleri içlerindeki en doğ-
ru şıkka indirme işlemi demektir. Aynı kök-
ten gelen hikmet, işte bu işlemi mümkün 
kılan yetenektir. 

İlim, hüküm ve hikmeti birbirine bağlayan 
bağ “seçip ayırma (temyiz)” yeteneğidir. Sı-
radan bilgilerin (veri, data) vahyin ‘ilm’ adını 
verdiği şeye dönüşmesi için, insan zihnin-
de bir çevrim istasyonu bulunmalıdır. İşte 

hükm-muhakeme bunun adıdır. Bir ilâhî 
inşa projesi olan vahyin amacı, insan zihnin-
de söz konusu ‘çevrim istasyonunu’ inşa et-
mektir. Bu sayede sıradan bilgi hayatın illet, 
amaç ve hikmetini gösteren bir göstergeye 
dönüşür.” (M. İslamoğlu, Meal, s.631).

· Kur’an’da ilmin anlamları

Kur’an’da ‘ilim’ ve türevleri 854 yerde kulla-
nılıyor. Bu kullanışların pek çoğunun ‘ilâhî 
bilgi’ye ya da ‘vahy‘e işaret ettiğini söyleye-
biliriz. 

Kur’an ilim kelimesini ayrıca hem insana 
vahyedilmiş hakikate dair ilmini ve hem de 

insanın bilme meleke-
siyle kazandığı dünyevî 

ilmini ifade etmek üzere 
kullanır. 

Kur’an’daki ilim kavramı, 
ezelden ebede kadar nihai 
gerçeklikleri ifade eder. 
Allah’tan başlayıp insanı 
ve diğer varlıkları kuşatan, 
sürekli tekamül eden, var-
lıkla birlikte yürüyen ve 
sonuçta Allah’a varan bir 
süreçtir. O maddi ve ma-
nevi alanı kuşatır. Kaynak 

olarak Allah’ı gösterir ama bunun yanında 
insan aklına ve o aklın ürünlerine de değer 
verir. Bu yüzden Kur’an,  Allah’ın bildirdikle-
rine ilim derken, insanın bildiklerine de ilim 
demektedir. 

Kur’an’ın ilim kavramını hem bilgi, hem de 
bilim olarak anlayanlar da vardır. Ancak bilgi, 
ilim kelimesinden daha geniş anlamda kulla-
nılıyor. Bilgi, bilinen bir şey, yani malumâttır. 
Bilinen şeylerin doğru veya yanlış olma ihti-
malleri vardır. Böyle bir bilgi Kur’an’ın “kesin 
doğru” “dünya ve ahiret için faydalı” anla-
mındaki ilim gibi değildir. Bilgi, ilim seviye-
sinde olabileceği gibi, zan, şüphe, tereddüt 
veya cehalet seviyesinde de olabilir. 

Mukatil b. Süleyman’a göre Kur’an, ilim/bil-
mek fiilini üç şekilde kullanıyor: 

İLİM ÖĞRENMEK 
VE ÖĞRETMEK, İLMİ 
GİZLEMEMEK, İLİM 

İÇİN YOLCULUKLARA 
ÇIKMAK, İLMİ YAZI İLE 
KAYIT ALTINA ALMAK 
GİBİ TABİRLER; İSLÂM 

HAKKINDAKİ BİLGİLERİ 
ANLATIYORLARDI.
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Birincisi görmek anlamında.

“İçinizden (Allah yolunda) cihad edenleri 
ve zorluklara karşı direnenleri (sabreden-
leri) bilinceye kadar sizi mutlaka deneye-
ceğiz: zira Biz, sizin bütün iddialarınızı 
sınarız.” (Muhammed, 47/31)

Allah (c) elbette daha önceden kimin ne yap-
tığını, ne yapacağını bilir. Ancak O (c) kimin 
cihad edeceğini görmek istiyor.  Bir başka 
âyette benzer ifadeleri bulmak mümkün. Bu-
rada ‘bilme’ görmek anlamında kullanılıyor. 
Allah (c) kimin kendi uğrunda cehd ettiğini 
ve sabrettiği fiilen görmek istiyor. (Âl-i İm-
ran, 3/142) 

İkincisi; Yakinen bilmek anlamında. 

Buradaki vurgu Allah’ın 
mutlak ve her şeyi kuşa-
tan ilminedir. 

“Ziyanı yok, nasıl olsa 
Allah (c) onların gizle-
diklerini de açoğa vur-
duklarını da bilmekte-
dir. Şu bir gerçek ki O, 
büyüklük taslayanla-
rı hiç sevmez.” (Nahl, 
16/23; Enbiya, 21/110).

Üçüncüsü; ilmin Allah’tan 
olduğu şeklinde.

“Fakat, eğer onlar sizin çağrınıza cevap 
vermezlerse; o zaman bilin ki (Kur’an vah-
yi) yalnızca Allah’ın ilmiyle indirilmiştir; 
…”  (Hûd, 11/14)

Burada ‘Allah’ın ilmiyle‘, Allah’ın izniyle de-
mektir. (Bu da ister hakikatin bilgisi, isterse 
insan çabasının ürünü olan bilginin, Allah’ın 
iznine bağlı oluşuna bir vurgudur.) (Mukatil 
b. Süleyman, el-Vücuh ve’n-Nezâir, s.112) 

İlim kavramı fiil olarak kullanıldığı zaman 
genellikle sözlük anlamında 

geliyor. Allah (c) ile ilgili geliyorsa, O’nun 
mutlak, şüphesiz, bütün detaylarıyla,

gizli ve açık her şeyi bilmesini (Bakara, 2/77, 
216, 220, 232; Âli İmran, 3/7, 29,

66, 140, 142...), insanlarla ilgili kullanılınca 
da bilmek, marifet, tefekkür,

anlama, çaba gösterilerek bilgi elde etmek, 
hissetmek, derinlemesine düşünmek,

aklını kullanmak, haber, bir şeyin doğrunu 
bilmek, delil getirmek gibi detayları

ifade ediyor. (Bakara, 2/22, 42, 184, 280; 
En’am, 6/67, 135; A’raf, 7/123; Yunus, 10/16; 
Rûm, 30/8, 21). 

Kur’an’ın ilim kelimesini bir kaç anlamda 
kullandığını görüyoruz. Şöyle ki:

- Allah’ın ilmi anlamında;

Yukarıda geçtiği gibi Kur’an’daki ‘ilim’ keli-
mesi ya doğrudan Allah’ın bilgisine, 

ya da Allah’ın insana ih-
san ettiği hakikate dayalı 

bilgiye vurgu yapmakta-
dır.

Meleklerin; “… Senin 
bize bildirdiğinden baş-
kasını bilmeyiz, Sensin 
her şeyi bilen…” (Bakara, 
2/21) itirafı aslında insana 
bilginin kaynağını işaret 
eden bir ihtardır.

Kur’an ilmin Allah’a (c) 
olduğunu çeşitli formlarda 

haber veriyor. 

Allah (c) Alîm ve Âlim’dir/her şeyi Bilen’dir. 
(161 âyette).

Allah’ın ilmi her şeyi kuşatmıştır. (En’am, 
6/80; Tâhâ, 20/98; Hacc, 22/76; Talak, 
65/12).

O her şeyden haberdârdır. (45 âyette).

O’na hiç bir şey gizli değildir. (İbrahim, 
14/38).

O her şeyi bilir. (Ra’d, 13/8-10; En’am, 
6/59).

İlim O’nun yanındadır. (Ahkâf, 46/23; Mülk, 
57/26).

KUR’AN’DA ‘İLİM’ VE 

TÜREVLERİ 854 YERDE 

KULLANILIYOR. BU 

KULLANIŞLARIN 

PEK ÇOĞU ‘İLÂHÎ 

BİLGİ’YE YA DA ‘VAHY‘E 

İŞARET EDİYOR. 
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İnsana öğrenme yeteneklerini, araçlarını, 
imkânlarını, bilgi edinme ve bunu kullanma 
iznini veren Allah’tır. Allah’ın En Güzel İsim-
lerinin pek çoğunun insan ve mahlukât üze-
rinde tecellileri, etkileri ve sonuçları vardır. 
el-Alîm ve el-Âlim isminin insan üzerindeki 
sonucu; insanın ilim öğrenmesi ve bunu hem 
çoğaltması, hem de kullanmasıdır.

Buradan hareketle ‘ilim’ aslında “Allah’ın bil-
diği ve insana öğrettiğidir” denilebilir. 

- Vahy/hidayet/hakikat bilgisi anlamında;

İlim her şey şeyden önce Allah’a ait olan bil-
gidir ve insanlara vasıtalı veya vasıtasız bildir-
diği gerçeklerdir.  Buna; 
vahiy, hakikatin bilgi-
si,  hak (gerçeğin bizzat 
kendisi),  hidayet, ilm-i 
ledünnî (Allah’ın ihsan 
ettiği bilgi) denilebilir. 

“… Sana ilim geldikten 
sonra eğer onların ke-
yiflerine uysaydın, bu 
durumda sen kesinlikle 
kendine zulmedenler-
den olurdun.” (Bakara, 
2/145, 151. Ayrıca bak. 
Âli İmran, 3/19; Yunus, 
10/93; İsra, 17/107; Enbiya, 21/74, 79; 
Neml, 27/15, 40).

Kur’an Peygamber’e şöyle dua etmesini em-
rediyor: “... Rabbim, ilmimi 

artır.” (Tâhâ, 20/114). 

- Din (İslâm) anlamında;

“...De ki: Doğru yol, ancak Allah’ın yo-
ludur. Sana gelen ilimden sonra onların 
arzularına uyacak olursan, andolsun ki, 
Allah’tan sana ne bir dost ne de bir yar-
dımcı vardır.” (Bakara, 2/120).

Zamahşerî’ye göre burada geçen ‘ilim’den 
maksat delilleri sağlam bilinen din’dir, yani 
İslâm’dır. (Zamahşeri, el-Keşşaf, 1/182). Bu-
radaki ilmin, Kur’an anlamına gelmesi de 

mümkündür. (İbni Kesir, Tefsir, 1/114; Kur-
tubi, Tefsir, 1/270).

- Kitabın pratiğe aktarılmasını sağlayan 
bilgi anlamında; 

Peygamber, Allah’ın indirdiği Kitab’ı, o kita-
bın içindeki hükümleri ve bunların hikmeti-
ni öğretir. Bu ayetlerde ilim daha çok fiil ha-
linde kullanılıyor ve bu bilginin de Allah’tan 
geldiğine özellikle vurgu yapılıyor. (Bakara, 
2/129, 151; Âl-i İmran, 3/48. Nisa, 4/113; 
Maide, 5/4, 110...).

- Peygamberlere verilen özel bilgi anla-
mında;

Allah (cc) bazı peygam-
berlere vahiy yoluyla bazı 

teknik bilgileri ve sanatları 

öğretmiştir. Söz gelimi, 
gemi ve savaş aletleri ya-
pımı, rüzgârı kullanabil-
me, kuşların dilini ve bazı 
varlıkların tesbihlerini an-
layabilme, çeşitli varlıkla-
rı emrinde kullanabilme, 
düşmanlara karşı sağlam 
sedler yapma, olayların 
iç yüzünü anlayabilme ve 
rüyaları yorumlayabilme 

yeteneği gibi. 

Bütün bunlar ilim kavramı ile ifade ediliyor. 
(Bakara, 2/247; Yusuf, 12/6, 21, 68; İsra, 
17/60; Enbiya, 21/79-80; Neml, 27/16. Fe-
tih, 48/27...)

- Dini bilme anlama kabiliyeti anlamında;

Bu kabiliyete sahip olanlara ‘ilimde derinle-
şenler’ de denilebilir. Böyle 

kimseler âyetlerin hepsinin Allah’tan geldiği-
ni bilip hakkıyla iman ederler, her bir dini 
hükmün hikmetini kavrarlar ve kendileri 
için açıklanan gerçeklere kulak verirler. (Âli 
İmran, 3/7; Nisa, 4/162; En’am, 6/98).

- Çaba ile kazanılan bilgi anlamında;

KURTUBÎ’YE GÖRE 
ŞÛRA 14. ÂYETTEKİ 
‘İLİM’DEN MAKSAT 
MUHAMMED’DİR. 
İSRAİLOĞULLARI 

BİR PEYGAMBERİN 
GELECEĞİNİ TEMENNİ 
EDİYORLARDI. ONUN 

ÖZELLİKLERİNİ 
BİLİYORLARDI.
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Kur’an, insanın aklıyla veya elde ettiği bilgiy-
le ortaya koyduğu sanat ve bilgilere de ilim 
diyor. (Bakara, 2/102; Mü’min, 40/83).

“(Karun) Herkes iyi bilsin ki bu servete 
ben, kendi bilgim ve becerim 

sayesinde ulaştım” dedi...” (Kasas, 28/78). 
Burada ilim kelimesinin sözlük manasıyla, 
kişisel bir çabaya ve kazanıma işaret ettiği 
açıktır.

Hz. Âdem’in yaratılışını merak eden me-
lekler Allah’a karşı; “Sen noksanlıklardan 
uzaksın, bizim Senin bize öğrettiklerin-
den başka bir ilmimiz olamaz. Yalnızca 
Sensin her şeyi tam 
bile, her hükmünde isa-
bet kaydeden.” (Bakara, 
2/32) demişlerdi. Demek 
ki melekler insan gibi 
bilgi üretemezler, sadece 
kendilerine verilen bilgiyi 
kullanırlar. 

Kıyamette peygamberlere; 
“Size ne cevap verildi?” 
diye sorulduğu zaman on-
lar şöyle cevap verecekler: 
“Bizim bir bilgimiz yok, 
yaratılmışların idrakini 
aşan her şeyi tümüyle 
bilen Sensin.” (Mâide, 5/109). Onlar kendi-
lerine vahyedileni insanlara duyurmakla ve 
dâvet ile yükümlü idiler. Onlar ne insanların 
kalplerindekini bilebilirler, ne de onlara nasıl 
muamele edileceğini. 

- Derin kavrayış ve anlama anlamında;

Bu farkında olmayı sağlayan bilgidir.

Böyle bir bilgi sahibi kendine ulaşan ilahi da-
veti, sunulan müjdeyi, ya da 

sakındırılan sonucu iyi kavrar. Hem Allah’ın 
makamının, hem kendi konumlarının far-
kındadırlar. Bunu anladıkları için de gereğini 
yaparlar. Bugünün bir de yarını olduğunu 
hesaba katarlar. Bu anlamda bilenler ile bil-
meyenler bir olmaz. (Bakara, 2/13, 22, 103; 

Enfal, 8/34; Nûr, 24/25; Zümer, 39/9; Fussi-
let, 41/3; Necm, 53/28).

“Lût’a da sağlam bir muhakeme ve seçip 
ayırma yeteneği kazandıran bir bilgi tasav-
vuru bahşettik …” (Enbiya, 21/74).

- Yönetme sanatı anlamında;

“Rabbim! Doğrusu, bana iktidarı Sen bah-
şettin. Yine Sen öğrettin 

bana olayların doğru yorumunu...” (Yusuf, 
12/101) Buradaki olayların yorumu ifadesini 
yönetme sanatı olarak da anlamak mümkün. 
Hz. Yusuf iktidardaki başarısını Allah’ın ken-
disinde öğrettiği ilme borçlu olduğunu söy-

lüyor. (İnsanın ilimden 
bir şey öğrenmesi Alîm 
isminin, bir iktidara ulaş-

ması Hakîm isminin insan 
üzerindeki tecellisidir. (M. 
İslâmoğlu, Meal, s.452). 

- İman nuruyla elde edi-
len bilgi anlamında;

Dünya ve ahiret mutlulu-
ğunu sağlayacak her türlü 
faydalı, ahlaki ve 

imani değerleri taşıyan, 
iman nuruyla elde edilmiş 

bilgiler de ilim kelimesiyle anlatılıyor. 

“Bakın, Allah, bir sivrisineği [hatta] ondan 
daha küçük bir şeyi örnek getirmekten 
kaçınmaz. İmana ermiş olanlara gelince, 
onun Rablerinden gelen bir hakikat oldu-
ğunu bilirler...” (Bakara, 2/26; Yunus, 10/5; 
Zümer, 39/9; Fussilet, 43/3; Şûra, 42/18).

- Kesin delil anlamında; 

Kur’an hz. Muhammed’e hitaben; “Sana bu 
ilim geldikten sonra 

seninle bu konuda çekişenlere de ki…” 
diyor (Âl-i İmran, 3/61).

Buradaki ilim; Hz. İsa hakkında Tevhid inan-
cının kabul etmeyeceği inancına sahip olan-
lara karşı kullanılan ikna edici, kesin, apaçık 
ve dosdoğru isbat/ delildir. Şüphesiz ki bu 

İLİMDE 
DERİNLEŞENLER; 

HEM SINIRLARINI 
VE ACZİYETLERİNİ 
BİLİRLER, HEM DE 

BİLGİYİ AMACI 
DOĞRULTUSUNDA 

KULLANIRLAR. ONLAR 
DERİN ANLAYIŞ 
SAHİBİDİRLER.
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ilmin, yani bu beyyinâtın (apaçık delillerin)  
kaynağı Vahiy’dir (Yunus, 10/93).

“Hadi şu bildiğiniz şeylerle tartıştınız, fa-
kat bilmediğiniz şey hakkında niye tartı-
şıyorsunuz? Hâlbuki Allah bilir, siz bile-
mezsiniz.” (Âl-i İmran, 3/66). 

Burada Ehl-i Kitabın bilmediği bilgi Hz. İb-
rahim hakkındaki bilgilerdir. Onlar ellerinde 
kesin bir delil olmadığı halde onun hakkında 
ileri geri konuşurlar.

- Önceki kitaplar anlamında;

“Dahası onlara (tevdi edilen) görevden 
dolayı açık işaretler vermiştik. Ne ki on-
lar durdular durdular da, kendilerine ilim 
geldikten sonra ayrılığa düştüler…” (Ca-
siye, 45/17).

İsrailoğulları’na verilen ilim şüphesiz ki Hz. 
Musa’ya indirilen vahiy, bir başka deyişle 
Tevrat idi. Onlar Tevrat’a rağmen tefrikaya 
düştüler, aralarında anlaşmazlık çıktı (Şûra, 
42/14). 

Kurtubî’ye göre Şûra 14. âyetteki ‘ilim’den 
maksat Muhammed’dir. İsrailoğulları bir 
peygamberin geleceğini temenni ediyorlar-
dı. Onun özelliklerini biliyorlardı (Bakara, 
2/89). Hatta kendilerine kitap verilenler onu 
öz oğulları gibi tanıyorlardı (Bakara, 2/149). 
Ne zaman ki ona peygamberlik verildi, yüz 
çevirdiler ve inkâr ettiler (Kurtubî, Tefsir, 
s.2736).

Bu âyetlerde geçen ‘ilim‘; vahiy veya hakika-
tin bilgisi diye de anlaşılabilir. 

- Kitap anlamında (Kur’an’ın bir adı olarak 
el-İlm);

Allah’ın (c) kelâmı olan Kur’an da ‘ilim’ diye 
adlandırılmıştır.

İlim sıfatı birçok âyette masdar şekliyle Al-
laha izafe edilmiştir. Bu bağlamda Kur’an 
kendisinin Allah’ın ilmiyle indirildiğini açık-
lıyor.

“Fakat Allah, sana indirdiğini kendi ilmiyle 
indirmiş olduğuna şahitlik eder. Melekler 

de buna şahitlik ederler. Allah’ın şahitliği 
de kâfidir.” (Nisa, 4/166; Hûd, 11/14).

Hz. Muhammed’e indirilen Kur’an’dan başka 
bir şey değildir. Allah (c) ona hiç kimsenin 
bilmediği özel bir ilim indirdi (Zamahşerî, 
Tefsir 1/579).

Birçok müfessire göre Hz. Muhammed’e ve-
rilen ’ilim’ Kur’an’dır. (Bakara, 2/120, 145; 
Ra’d, 13/37). 

Kur’an’ın bizzat Kur’an’da geçen onlarca adı 
bulunmaktadır. M. Çelik bunların sayısını 
87’ye kadar sayıyor ve hepsini teker teker 
ele alıyor. Kur’an’ın bu isimlerinden biri de 
el-İlm’dir. (M. Çelik, Kur’an Kur’an’ı Tanım-
lıyor, s.114).

Kur’an Allah’tan gelen bir ilim olduğu gibi, 
içinde ilme dayalı açıklamalar bulunan bir 
kitaptır (A’raf, 7/52).

Kur’an şöyle diyor: “... Biz, kitap’ta tek bir 
şeyi bile ihmal etmedik...”  (En’am, 6/38).

Kur’an, aynı zamanda nübüvvet ilmini içerir. 
Peygamberliğe ait az veya çok ne kadar ilim 
gerekiyorsa hepsi onda vardır. Mükellefin 
ihtiyaç duyduğu şeriat, hükümler ve açık-
lama olarak her şeyi içerisine almaktadır. Ki 
bunlar onun dünya hayatını düzene koyar, 
ahirette ona karşılık kazandırır (Ebu Zehrâ, 
el-Mu’cizetu’l-Kübrâ el-Kur’an, s.353). 

- Doğru bilgi anlamında; 

“Ne ki yine de insanlar içerisinden her-
hangi bir (doğru) bilgiye, yol gösterici bir 
kılavuza ve aydınlatıcı kitaba dayanmaksı-
zın Allah hakkında tartışan kimseler çıka-
bilmektedir.” (Hac, 22/8. Ayrıca bak: Nisa, 
4/157; Nûr, 24/15; Hac, 22/3, 71; Lokman, 
31/20; Maide, 5/109; Hûd, 11/46-47).

Bu âyette inkârın üç sebebi zikrediliyor: 1) 
Herhangi (kesin) bir bilgiye dayanma ihtiya-
cı duymayanlar. Yani kafasını kullanmayan-
lar. 2) Yol gösterici bir kılavuza dayanmayan-
lar, yanlış rehber seçenler. 3) Bir belgeye da-
yanmayanlar. Vahye değil, mitolojilere veya 
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atalar yoluna kulak verenler (M. İslamoğlu, 
Meâl s. 812).

Bazıları bilgisizlik yüzünden çocuklarını öl-
dürürler, Allah’ın helâl kıldığı rızıkları haram 
ederler. (En‘am, 6/140). Bunların elinde ke-
sin bilgi olsa, ya da kendilerine ilâhî kaynak-
tan indirilen hükümlere göre hareket etseler, 
beyinsizce ve zalimce çocuklarını öldürürü-
ler miydi?

Allah’tan gelen sağlam bilgiye itibar etme-
yenler insanları saptırmak için boş, temelsiz, 
oyalayıcı sözleri kullanırlar (Lokman, 31/6). 

- Zihinsel sezgi anlamında;

İbrahim (as) babasına “…İşitmeyen, gör-
meyen ve sana hiçbir faydası olmayan şey-
lere niçin tapıyorsun. 
Doğrusu sana gelmeyen 
bir ilim bana geldi. O 
halde bana uy da, seni 
doğru bir yola eriştire-
yim” demişti. (Meryem, 
19/43).

Hz. Davud’a ve Hz. 
Süleyman’a henüz pey-
gamber olmadan önce 
verilen bilgi de, Hz. 
İbrahim’e verilen ilmin 
benzeri; zihinsel sezgi, 
kuvvetli bir basiret veya 
kavrama ve sağlam hü-
küm verme yeteneğidir. (Neml, 27/15; En-
biya, 21/79).

- Aklî bilgi anlamında;

İnsanların gök cisimlerinin hareketlerine ba-
karak takvim ve hesap bilgisine

ulaşmaları bu tür bir bilgidir (İsra, 17/12). 

Hz. İbrahim yıldızlara, Ay’a ve Güneş’e baka-
rak Allah’ın varlığına ve birliğine ulaşması da 
buna benzer (En’am, 6/76-79).

- Cehaletin zıddı anlamında;

Cehalet, ilâhî ilimden, yani vahiy’den yoksun 
olma, vahy’i kabul etmeme, ilme uygun dav-
ranışlarda bulunmama, her hangi bir konuda 

bilgi sahibi olmama, yanlış itikata sahip olma, 
kaba ve katı davranışlarda bulunma manala-
rına gelir. Cehalet sadece bilgisizlik değildir. 
Zira Kur’an hem bilgisizliğe (Bakara, 2/273), 
hem de bilgiye dayalı (Nahl, 16/83) cehalet-
ten söz etmektedir. 

Kur’an’a göre; aklını kullanma, olayların ar-
kasındaki İlâhi iradeyi görme, vahy’i anlayıp 
kabul etme, düşünerek ve teenni ile hareket 
etme, Hakk’ı ve hakikati kabul etme, Allah’ın 
âyetlerini anlama, olgun ve ahlâklı davranma 
nasıl ilim ise bunun tersi de cehalettir. 

“Fakat görünmez varlık türlerine Allah’a 
denk bir makam yakıştırdılar, oysaki onla-
rı da O yaratmıştı. Bir de bilgisizce (ceha-
letle) O’na oğullar ve kızlar isnat ettiler...” 

(En’am, 6/100. Ayrıca 
bak: En’am, 6/108, 144; 
Nahl, 16/25; Kehf, 18/5; 

Hac, 22/3, 8, 71; Rûm, 
30/29...).

- Kendilerine ilim veri-
lenler;

Sekiz âyette kendilerine 
ilim verilenlerden bahse-
diliyor. 

Kendilerine ilim verilenler, 
bilgi ve bilginin amacını 
kavrama yeteneğine sahip 

olanlar, peygamberler, âlimler ve insanları 
Allah yoluna davet edenler olabilir. (Nahl, 
16/27) 

Kendilerine ilim verilenler; doğru bilgiden 
nasibi olanlardır. Ki onlar bu bilgi sayesin-
de hem doğru yolu bulurlar, hem de Allah’a 
hakkıyla boyun eğerler.  (İsrâ, 17/107) İbni 
Kesir’e göre bu âyetteki ‘ilim verilenler’ ehl-i 
kitaptan salih kimselerdir. Ki onlar Allah’tan 
gelen kitab’a sımsıkı sarıldılar, onu değiştir-
mediler ve tahrif etmediler (İbni Kesir, Tefsir, 
2/105).

İlimden nasibi olanlar bilir ki iman edip salih 
amel işleyenlere Allah’ın takdir ettiği karşılık 
daha hayırlıdır. (Kasas, 28/80). Kurtubî’ye 

KUR’AN’IN BİZZAT 
KUR’AN’DA GEÇEN 
87 İSMİNDEN BİRİ 

DE EL-İLM’DİR. ZİRA, 
KUR’AN ALLAH’TAN 

GELEN BİR İLİM 
OLUP, İÇİNDE İLME 

DAYALI AÇIKLAMALAR 
BULUNAN BİR 

KİTAPTIR.
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göre buradaki ilim sahiplerinden kasıt 
İsrailoğulları’nın âlimleridir (Kurtubî, Tefsir 
s.2374).

 Kendilerine ilim verilenler, bilgi ve kavrama 
yeteneğine sahip olanlardır. Onlar, Allah’ın 
indirdiği her şeyin hak olduğuna, insanı doğ-
ru yola da ancak O’nun indirdiği hükümlerin 
ulaştırabileceğini bilirler (Sebe’, 34/6). 

 Muhammed/16. âyette ‘kendilerine ilim ve-
rilenlerin’ sahabiler olması muhtemeldir. Zira 
onlar münafıkların aksine vahy’e kulak veri-
yorlardı ve gereğini yapıyorlardı. (Zamahşerî, 
Keşşâf 4/314).

Bir âyette Hz. Süleyman’ın kendisine ve ba-
basına ilim verildiği söy-
leniyor (Neml, 27/42). 

Bu ifade bir âyette ‘ulu‘l-
ilm/bilgi’ sahipleri kalı-
bıyla geliyor. (Âli İmran, 
3/18). İlim sahipleri de 
elbette ulemâ’dır. Ki onlar 
Allah’tan hakkıyla çekinen 
kimselerdir. (Fâtır, 35/28).

İki âyette ilimde derinle-
şenlerden bahsediliyor. 
(Âli İmran, 3/7; Nisa, 
4/162). 

İlimde derinleşenler; hem 
sınırlarını ve acziyetlerini bilirler, hem de 
bilgiyi amacı doğrultusunda kullanmayı 
becerirler. Onlar derin anlayış sahibidirler. 
Kendilerine bahşedilen kavrama yeteneğini, 
dünya hayatı denemesini kazanmak üzere 
harcarlar. 

İlimde derinleşenler aslında yakînleri sa-
bit olanlar ve basiret sahibi kimselerdir. 
(Zamahşerî, Keşşâf, 1/577).

“Kâfir olanlar; “Sen Rasûl olarak gönderil-
miş bir kimse değilsin” derler. De ki: “Be-
nimle sizin aranızda şahit olarak Allah ve 
yanında Kitab’ın bilgisi olan yeter.” (Ra’d, 
13/43). 

Yanında Kitab’ın bilgisi olan’dan maksat, 
ilâhî kitapların bilgisine sahip olan herkestir. 
Onlar son vahy’in önceki peygamberlere ge-
len ile aynı olduğuna şahitlik ederler.  

İlim sahipleri yahut kendilerine ilim ve-
rilenler ilâhî bilgiye muhatap olan ve bu 
bilginin doğruluğuna inananlardır. (DİA, 
22/110). Buna göre onlar, insan ürünü olan 
bilgi merkezlerinde okumasalar, diplomala-
rı olmasa bile; İlâhî davete kulak verip iman 
ederler. Allah’tan gelen hitabın mahiyetini 
idrak edip teslim olurlar. Akıllarını ve bakış 
açılarını vahiyle inşa ederler, hayatlarıyla ilgi-
li her ölçüyü ondan alırlar.

Böyle olanlar ilim ile meşgul olmayı gecele-
ri ibadetle geçirmeden 
daha faziletli bulurlar. İs-

hak ibnu Mansur Ahmed 
b. Hanbel’e: “Bazı gece-
ler ilim müzakere etmek 
bana o geceyi ibadetle 
geçirmekten daha sevim-
lidir” sözüyle “hangi ilmi 
kasdediyorsun?” diye sor-
muş. O da “insanların din 
işinde kendisiyle fayda-
landıkları ilim” diye cevap 
vermiş. (İbni Abdi’l-Ber, 
C. Beyani’l-Ilm, s.24).

Allah (c) el-Âlimdir. Yaratıklar ise âlem’dir. 
Âlem aynı zamanda alâmetler toplamıdır. 
İlim işte alâmetler toplamı olan âlemi bilme-
yi konu yapar. Bu âlemi ve âlemle ilgili ger-
çek bilgileri ve bunların hikmetini bilenlere, 
anlayanlara da âlim denir. 

Kur’an, işte bu âlimlerin Allah’tan haşyet et-
tiklerini (hakkıyla çekindiklerini) söylüyor. 
(Fâtır, 33/28).

- Sonuç

İlim Allah’a nisbetle mutlak gerçeğin ta ken-
disidir. İnsana nisbetle de Allah’ın büyüklü-
ğünü ve kudretinin yüceliğini ortaya koyan 
mucizevi bir faaliyettir.  

AKLINI KULLANMA, 
OLAYLARIN ARKASINI 

GÖRME, VAHYİ 
ANLAYIP KABUL ETME, 
TEENNİ İLE HAREKET 

ETME, OLGUN VE 
AHLÂKLI DAVRANMA 
İLİM; BUNUN TERSİ 

DE CEHALETTİR. 
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Her şeyi Bilen, el-Alîm ve el-Âlim olan Allah 
(c) insanlara bu isminin tecellisi olarak bil-
mek, anlamak, bildiğini söze, fikre, eyleme 
dökmek, bilgiyi çoğaltmak ve kullanmak, 
bilgiyi saklamak ve aktarmak gibi yetenekler 
vermiştir.  

İnsanın kendini ve kendisine bahşedilen haya-
tı, nimetleri ve denemeleri anlaması için, ona 
vahiy yoluyla hakikatin bilgisi gönderildi. 

Kur’an, bu gerçeğin şahidi ve kaynağıdır. 
Kur’an kendisini hem ilim olarak, hem de aş-
kın hakikatin kaynağı olarak nitelendiriyor. 
Bu açılardan Kur’an’da ‘ilm’e yapılan vurgu 
hem ilmin kaynağına işaret etmek, hem de 
Kur’an’ın bizzat şüphe götürmez bir gerçek 
olduğunu duyurmaktır. 

- İlimde derinleşmiş olan-
lar, daha doğrusu bilgiyi 
ve bilginin amacını

kavrama yeteneğine sahip 
olanlar, bu gerçeği farke-
derler. (Nisa, 4/162).

Onlar vahiyle gelen ilmi 
yakîn bir iman ile kabul 
ederler. Bu Kur’an’ı din-
lemeye kapı açar. Kur’an’ı 
dinlemek de onu anlamanın en ön şartıdır. 
Onlar Kur’an’ı kendi yapısı, bütünlüğü ve ör-
güsü içinde anlamaya çalışırlar.

- Kur’an’ı gereği gibi anlamanın insanı, kaçı-
nılmaz biçimde, onun Allah 

tarafından vahyedilmiş olduğu inancına ulaş-
tırır. (Ra’d, 13/43).

- Kur’an’da geçmişin ve geleceğin, dünyanın 
ve ahiretin, hayatın ve ölümün, 

insanın ve kevniyatın ilmi yer almaktadır. 
Bunlarla ilgili insana sunulan bilgilere de 
‘ilim’ denilmektedir. Kur’an, ‘kevnî âyet’ de-
diğimiz yaratılışla ilgili şeylere işaret ediyor,  
ancak detay bilgi vermiyor. İnsanın bunlar 
üzerinde düşünerek mutlak gerçeğe ulaşma-
sını istiyor. Kur’an, tefekkürü emrederken, 
tefekkürün önünü açacak imkânlar da sunar. 
Bunu sağlamak üzere de insan aklına, du-

yularına, vicdanına ve hislerine hitap eden 
âyetler/işaretler gösterir.

Bu âyetleri görenler, inceleyenler, araştıran-
lar Kur’an’ı da daha bir dikkatli okurlar. Zira 
kâinat da, insan da birer kitaptır. Kâinattaki 
her bir varlık, tıpkı Kur’an’daki her bir keli-
me gibidir. Kur’an’daki her bir vahiy ifade-
si nasıl ilahî ise, varlıktaki her bir zerre de 
ilâhidir. O halde kâinatı, ondaki âyetleri ve 
insanı hakkıyla okumak, Kur’an’ı anlamayı 
kolaylaştıracaktır.

Âyetler üzerinde düşünmek, insanı bir yer-
lere kadar götürebilir. Ancak Kur’an’ı daha 
geniş ve daha tutarlı anlayabilmek için ilim 
sahibi olmak, ilimden nasip almak, altyapıyı 

kurmak gerekir. Bunun 
da yakîn bir iman ile tes-
limiyet olduğu açıktır.

- Yakîn iman aynı zaman-
da ikna olmayı beraberin-
de getirir. Kur’an’ın

getirdiği delillerle kani 
olur, onun hükmünün 
isabetli olduğuna inanır, 
müjdelerinden umutlanır, 
korkularından etkilenir. 

- Kur’an’ın anlaşılmasındaki en önemli en-
gellerden birisi de ‘acaba’

sorusunun akla gelmesidir. Yakîn (kesin) 
iman, şüpheyi, tereddüdü, endişeyi, acabayı, 
şansı, ümniyyeyi (hayalperstliği) bir tarafa 
bıraktırır.

- Gerçek bilgi (ilim) hayatın illet, amaç ve 
hikmetini gösterir. Buna da insan 

ancak vahyin kılavuzluğu ile ulaşabilir.



EL-ALÎM VE EL-
ÂLİM İSMİNİN 

İNSAN ÜZERİNDEKİ 
SONUCU, İNSANIN 
İLİM ÖĞRENMESİ 

VE BUNU HEM 
ÇOĞALTMASI, HEM 

DE KULLANMASIDIR.
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Mehmet Okuyan: Sevgili kardeşlerim, 
biz hayatı Kur’an’la tanımaya, haya-

tı Kur’an’laştırmaya gayret eden insanlarız. 
Bunun için Kur’an’ı konuşmaya, Kur’an’la 
konuşmaya, Kur’an’ı konuşturmaya çalışı-
yoruz. Yakın senelere kadar mesaisi Kur’an 
olan çok fazla insan yoktu. Ama son 10 yılda 
burada yüreğimizi kabartacak güzel örnek-
lerle karşılaşmış olmaktan derin mutluluk 
ve haz duyuyoruz. Kur’an’ı anlamak önemli 
bir ödev, ama aynı zamanda çok ciddi me-
sailer gerektiren bir iş… Sadece beyninizi 
değil, yüreğinizi de işin içine katmanız gere-
ken önemli bir iş… Onun için boş zamanla-
rı değil, zamanın çok önemli bir bölümünü 
Kur’an’la ilgili bir meşguliyete ayırmazsanız 
Kur’an size, arzu edilen oranda dönmez. Ha-
yatını Kur’an’a vermeyenler, Kur’an’dan ha-
yat almayı beklememelidirler. O itibarla biz, 
hayatını Kur’an’a vermeye çalışan ve tam bir 
Kur’an adamı olma gayretiyle sizlerin yüre-
ğimize misafir ettiğimiz, gönlümüze yazdı-
ğımız kıymetli dostumuzla, ağabeyimizle, 
hocamızla birlikte sizlere Kur’an merkezli 
bir sohbet etmeye gayret edeceğiz. 

“Kur’an’ı konuşacağız” deyince bazıları yan-
lış anlıyor. Yani diyorlar ki, “Sadece Kur’an’la 
olur mu?” Sadece Kur’an’la olur iddiasında 
değiliz. Ama öyle bir pratik yaşıyoruz ki, bu 
hayatın içinde hiç Kur’an yok. Biz Kur’an’la 
başlatalım diyoruz. Onun hayata nasıl yan-
sıtılacağı konusunda Hz. Peygamber’in ör-
nekliğine elbette müracaat ediyoruz. Yazısını 

S O H B E T

Mustafa İslâmoğlu ile Hayat 
Kitabı, Sûrelerin Kimliği ve 
Somali imtihanımız üzerine...

KUR’AN HAYATA 

DEĞER KATIYOR. 

BİZE, HAYATIN, 

ÖLÜMÜN, 

DÜNYANIN, 

AHİRETİN, İNSANIN, 

TABİATIN, YERİN, 

GÖĞÜN, SUYUN, 

TOPRAĞIN… 

YARATILIŞ 

MAKSADINI 

SUNUYOR.

MEHMET OKUYAN

Bu sohbet, Hilal Televizyonu’nda, 05 Ramazan 1432/ 
05 Ağustos 2011 tarihinde “İftar Saati” programında 
naklen yayınlanmıştır. 
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ortaya koyanlar, 
kitap üretenler, 
makale yazan-
lar, Kur’an diye 
bir derdi olanlar, 
peygambers i z 
bir din iddiasın-
da elbette değil-
lerdir. O itibarla 
biz Kur’an de-
diğimiz zaman, 
aynı zamanda 
Hz. Peygamberi 
de kastettiğimizi 
özellikle vurgu-
layalım. Kur’an, 
peygamberimizin 
yazılı kısmıdır desek, 
peygamberimize de 
canlı Kur’an ismini ra-
hatlıkla verebiliriz. Bu 
itibarla ikisini birbirinin 
rakibi gibi değil, birbi-
rinin tamamlayıcısı ya 
da birbirinden bağımsız 
anılmayacak iki önemli 
değer olarak gördüğü-
müzü özellikle ifade etmek isterim. 

İlahiyat fakültesinde yıllardır Kur’an’ı öğren-
cilere anlatmak için özel gayretler sarf edi-
yorum. Zaman zaman mealin okutulması 
noktasında sıkıntılar çekiyoruz. Aldığımız 
cevapların önemli bir bölümü, meal okuma-
ya başladık ama anlamadık şeklinde tecelli 
ediyor. Bu anlamadık sözünü duymamak ve 
Kur’an’la karşılaşan insanların onun engin 
dünyasıyla rahat buluşmasını temin etmek 
için “Kur’an’a giriş” anlamında bir kitaba şid-
detle ihtiyaç vardı. Gerçekten hava kadar, su 
kadar şiddetle muhtaç olduğumuz bir kitap-
tı, Kur’an’ı anlamaya giriş ve onun sûrelerini 
tanıtan genel bir kitap. Bu anlamda Mustafa 
İslâmoğlu Hocamız, birkaç ay önce bana, 
böyle bir kitap hazırlığı içinde olduğunu 
söylediğinde yeniden doğmuş gibi sevin-
dim. Çünkü, meallerin karşısında sûreleri 
tanıtan bölümler olarak duran bölümler 
aslında sûreleri yeterince tanıtmıyor. Birkaç 
âyeti tanıtıyor, geri kalan âyetlerle ilgili bil-

giler maalesef 
yer almıyor. İşte 
artık, “Kur’an 
Sûrelerinin Kim-
liği” adıyla, Mus-
tafa İslâmoğlu 
Hocamızın kale-
me aldığı ve yeni 
çıkan bu eser 
üzerine konu-
şalım ve sizlere, 
bu eserin niçin/
nasıl yazıldığı-
nı, hedefinin ne 
olduğunu hoca-
mızın ağzından 
aktarmaya gayret 

edelim. 

Hayat Kitabı Kur’an 

Okuyan: Hocam, şöyle 
bir soruyla muhabbetimi-
ze başlamak istiyorum. Biz 
aslında asırlardır çok gü-
zel bir şekilde, nağmeler 
dizdirerek, maniler oku-

yarak, makamlar tutturarak, sayıları yarış-
tırarak, hatimler yaparak Kur’an’ı ne güzel, 
ölülere ve mezarlara okuyorduk. Ne ölülerin 
bir itirazı oluyordu, ne de okuyanların. Ya 
da bu ikisini seyreden diğer insanların. Hiç 
kimsenin buna bir itirazı olmuyordu. Durup 
dururken siz bir meal çıkardınız ama, adı-
na alışılmışın dışında bir isim koydunuz; 
dediniz ki, “Hayat Kitabı Kur’an.” Ne güzel 
ölülere okuyorduk. “Hayat Kitabı Kur’an, is-
miyle niye kafaları karıştırdınız” şeklinde bir 
‘bismillah’ demek istiyorum. 

Mustafa İslâmoğlu: Ben de “Esteizu billah, 
Bismillah” diyerek başlayayım. Esasen Ha-
yat Kitabı ismini ben vermedim. Kur’an’ın 
“ölüler kitabı” değil, “diriler kitabı” olduğu-
nu kendisi söylüyor. Yasin-i Şerif’te diyor ki 
Rabb-i Kerimimiz “Biz, bu kitabı manen diri 
olanlar için indirdik”. Yine Enfal 24’te diyor 
Kur’an’ın davetinin “diriltici, hayat verici 
bir davet olduğunu” bizzat söylüyor. Yani 
Kur’an’ın iniş gayesi bu. Dolayısıyla Kur’an 

HAYATINI KUR’AN’A 

VERMEYENLER, 

KUR’AN’DAN 

HAYAT ALMAYI 

BEKLEMEMELİDİRLER.
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bugüne kadar, iniş gayesi dışında her iş için 
kullanılmış. Hani, 

İnmemiştir hele Kur’an bunu hakkıyla bilin 

Ne mezarlıkta okunmak ne de fal bakmak için 

diyordu ya Kur’an şairimiz, Akif’imiz. Yani 
Akif’imizi inleten, rahatsız eden bir sebep 
vardı. Durduğu yerde bu dizeleri yazmadı. 
Demek ki Akif’imizin döneminde de, yani 
bundan yaklaşık 100 yıl mukaddem de me-
zarlıkta okumak, fal bakmak için de Kur’an 
kullanılıyormuş. Geçmişte yıldız falı bakmak 
için hayli istismar edilmiş Kur’an. Yüzyıllar 
boyunca böyle olmuş; sulara okunmuş, şişe-
lere okunmuş, ölülere okunmuş, mezarlara 
okunmuş. 

Ama dirilere okunduğu dönem, eminiz ki in-
diği dönemdir. Allah Rasulü önce kendisi di-
rildi sonra başkalarını diriltmek için okudu. 
Daha önce pasif iyi, Abdullah oğlu Muham-
med, Kur’an inip de kendisini diriltti, ona 
ruh üfledi. Düşünün, daha önce tabir caizse 
kimsenin tavuğuna kış dememiş, Mekke’de 
hiç kimseyle nizaı olmamış, hiç kimseyle ta-
kışmamış. Herkes onu seviyor, el üstünde tu-
tuyordu. Daha sonra düşmanı olacak insan-
lar bile ona el-Emin diyordu. Ama birdenbire 
dirilten Kur’an iniyor onu diriltiyor, Hira’nın 
tepesinden indiriyor. Yani dağın tepesinde 
duramazsın sen, mağarada duramazsın sen, 
in, toplumun arasına gir diyerek diriltiyor ve 
“kalk ve uyar” diyor. Ondan sonra bakıyoruz 
ki her şey değişiyor. Dün övenler, bugün söv-
meye başlıyor. Dün el-Emin diyenler bugün 
el-Mecnun demeye başlıyorlar, deli demeye 
başlıyorlar. Dün, başlarının üzerinde taşı-
yanlar, bugün taşlamaya başlıyorlar, hattâ, 
başına ödül koyuyorlar. İşte Erkam’ın evinde 
olup bitenler nedir Allah aşkına? İnsanlık ta-
rihinin gördüğü o en devasa iman hamlesi-
nin kahramanı kim? Eğer siz bana derseniz 
ki, kahramanı Allah Rasulü (a), “hayır” de-
rim; onun kahramanı kim o zaman? Eğer o 
diriltiyorsa?... 40 yaşına kadar Abdullah oğlu 
Muhammed idi. Ne fark etti de 40 yaşına ka-
dar hiç ortada olmayan şey 40 yaşından son-
ra çıkıverdi ortaya? Vahiy ininceye kadar hiç 
onda görmediğimiz şey, vahiy indikten sonra 
görüldü? Esasında Kur’an hayat verdi. Özne 

Kur’an idi. İnsanlar Kur’an’ın talebesiydiler, 
Kur’an üstadının etrafında halkalanmışlardı 
ve hocaları Kur’an olmuştu. 

Özne Kur’an iken, biz de tarihin öznesi ol-
duk. Tarihi biz yazdık, tarihi biz yaptık, tari-
hin ırmağını biz kazdık. Ama gel zaman git 
zaman, artık Kur’an öznemiz olmaktan çıktı, 
nesnemiz oldu. Yani Kur’an bizi inşa edeceği 
yerde biz Kur’an’ı inşa etmeye kalktık. Kur’an 
bizi yücelteceği yerde biz Kur’an’ı yüceltmeye 
kalktık. Sanki Kur’an’ın yücelmeye ihtiyacı 
varmış gibi… Dolayısıyla Kur’an’la ilişkimiz 
değişti. Kur’an’la ilişkimiz değişince ilginçtir, 
Kur’an’ın bizimle ilişkisi değişti. Kur’an öyle 
bir kitap ki, siz ona nasıl bakarsanız o da size 
öyle bakıyor. Siz ona nasıl muamele yaparsa-
nız o da size öyle muamele yapıyor. Siz ona 
nesne muamelesi yaptığınızda o da sizi adam 
yerine koymuyor. Siz ona sustuğunuzda o da 
size susuyor, siz ona soru sormadığınızda o 
size cevap vermiyor. Siz ona ölü kitabı mua-
melesi yaptığınızda o da size ölü muamelesi 
yapıyor; sen ölüsün diyor ve ben seni dirilt-
meyeceğim diyor. 

Kur’an’ı hayat kitabı olarak görmek bizimle 
başlamadı. Her dönemde Kur’an’ı hayat kita-
bı olarak okuyan, anlatan, yazan âlimlerimiz 
hep olmuştur. Ama bu bazen yükselen bir 
trend olmuştur, bazen de alçalan bir trend 
olmuştur. Bazı yüzyıllar olmuştur ki bu tip 
âlimler, başlarına iş almışlardır. Yani bu da 
nerden çıktı şimdi? Sen nereden çıktın şim-
di? Geçinip gidiyorduk biz Kur’an’la. Biz 
Kur’an’a rüşvet veriyorduk, en güzel sayfala-
ra yazıyorduk, en güzel yazılarla yazıyorduk, 
evin en mutena köşesine asıyorduk, sen orda 
dur, ben burada durayım, sen işine bak ben 
işime bakayım diyorduk. Birbirimize karış-
mayalım, ben sana güleyim, sen bana gül. 
Ara sıra ölümlerde indiririm, düğünlerde 
bayramlarda indiririm. Sen buna razı ol, gül 
gibi geçinip gidelim, diyorduk. İşte, her dö-
nemde buna razı olmayan, ‘Kur’an diriltmi-
yorsa eğer, ölüsünüz’ diyenler olmuştur.

Rabbimiz bize “Kur’an’a talebe olmak” gibi bir 
lütufta bulundu. Onun ötesinde zaten başka 
bir iddiamız olamaz. Elhamdülillah, Kur’an’a 
talebe olunca gördük ki, orada bir hazine 
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var. Bir kuyunun 
üzerinde oturup, 
susuzluktan ölü-
yoruz. Bir maide-i 
ilahiyyenin başın-
da oturmuş açlık-
tan kemik kemiri-
yoruz…  Yer ehli 
de güler, gök ehli 
de güler buna. 
Bu böyle olmaz 
diyenlerden biri 
de bu fakir oldu. 
Kur’an, elhamdü-
lillah talebeliğine 
kabul buyurdu 
bizi. Ve böylece Hayat 
Kitabı Kur’an/ Gerekçeli 
Meal-Tefsir çıktı ortaya…      

Okuyan: Tabii, mealin adı 
böyle olunca, okuyucu da 
niye okuyacağı sorusunu 
baştan sormuş oldu. Yani 
hayat sunan bir kitapla 
karşı karşıyayım deyince 
ister istemez ‘bu benim 
hayatımda bir şeyleri de-
ğiştirecek’ önbilgisiyle 
Kur’an okumaya başlıyor 
ve belki de bir aşama sonra ‘bu kitap şimdi 
iniyor, bana iniyor, bu kitap şimdi benden 
bir şeyler yapmamı istiyor’ diyor. O gözle 
okuduğu zaman artık Kur’an okumalarının 
hızı da değişiyor. Yani önceleri kahramanlık 
‘Kur’an’ı en kısa zamanda nasıl hatmederiz’ 
şeklinde yürüyordu. Ben hafızlık yaptığım 
zamanlarda yani 10-11 yaşlarındayken, ken-
dimle iddiaya girdim ve Kur’an’ı baştan sona 
5 saat 40 dakikada okudum. Ona karşı şimdi 
sizin Hayat Kitabı adını verdiğiniz kitabın, 
hayata müdahale eden bir yönü olduğu oku-
yucuya kavratılmış oldu. 

Merak ediyorum hocam, Kur’an-ı Kerim’i 
Allah Teâlâ, istese 22 saniyede indirebilirdi, 
22 dakikada, günde, ayda indirebilirdi. O 
ise, 22 küsur yılda indirdi. İndirilişinin tertil 
üzere olması tenzil ifadeleriyle de karşılanı-
yor. Yavaş yavaş olmasının bu anlamda önü-
müzü açacak bir mesajı olmalı. 

İslâmoğlu: Hiç 
şüphesiz, Rabbimiz 
bir kerede indirme-
ye kadir değil miy-
di? İstese indirmez 
miydi? 

Okuyan: Tabii ki 
indirirdi. 

İslâmoğlu: İndirir-
di. Peki o zaman, 
niye indirmedi? 
Bu sual ciddi bir 
sualdir, esasen, bu 
sualin cevabı da 
Kur’an’dadır. Fur-

kan 32’de “Kur’an 
top yekûn bir seferde 
indirilmeli değil miydi?” 
diye itiraz eden müş-
riklere şöyle cevap veri-
yor: “Biz senin yüreğini 
onunla takviye etmek ve 
ilahi ölçüler üzre sabit 
kılmak için Kur’an’ı böy-
le uzun bir süreye yaya-
rak indirdik.” Bunun bir 
anlamı da; hayatı inşa 
içindir… Hayat kitabı 
olduğu için… Tarihçiler 

bir neslin ömrünü genelde 30 yıl sayarlar. Bu 
fakir bir neslin ömrünü 23 yıl sayar. Nerden 
biliyorsun diyeceksiniz? Kur’an’dan biliyo-
rum… Kur’an bir nesli eğitti. Dolayısıyla ha-
yat kitabı oluşunun en bariz örneği Kur’an’ın 
23 yıla yakın bir süreçte nazil olmuş olma-
sı… Hayatın içine nazil olması… Tabir ca-
izse hayat bir soru, Kur’an bir cevap… Ha-
yat gerçekten de sadece ve sadece yaşanmış 
olmak itibariyle bir hayat değil; değerleriyle 
hayattır. 

Kur’an hayata değer katıyor. Kur’an esasında 
insana, hayatın, ölümün, dünyanın, ahiretin, 
insanın, tabiatın, yerin, göğün, suyun, topra-
ğın yaratılış maksadını sunuyor. Çanak çöm-
lekle bunu elde edemezsiniz, arkeolojik ka-
zılar size bunu vermez. Onun için de Kur’an, 
gerçek bir hayat kitabıdır. Hem de hayatın el 
kitabıdır. Yani sadece hayat kitabıdır derken, 

ONLAR AÇLIKLA, BİZ 

ONARLA İMTİHAN 

EDİLİYORUZ. BİZİM 

AZIMIZ ONLARIN ÇOĞU. 

BİZİM YOKSULUMUZ 

ONLARIN ZENGİNİ. 

BİZİM ATTIKLARIMIZ 

ONLARIN ARADIKLARI…
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işte ‘okuyacaksınız, baştan sona neden bah-
settiğini bileceksiniz, ondan sonra bir yere 
koyacaksınız’ değil. Yaşıyor olduktan sonra 
okuyacaksınız, okuyor olduğunuz sürece de 
yaşayacaksınız. 

Kur’an lafzı bir kez, manası sonsuz kez inen 
bir tenzildir. Onun için Rabbimiz Kur’an’ın 
arştan çıkışıyla arza inişini iki farklı kelimey-
le ifade eder; tenzil ve inzal. Bu çok önem-
lidir. Onun için arştan çıkışı tenzil ile, arza 
inişi inzal ile ifade edilir. Kur’an’ın Arapça 
oluşunun ifade edildiği kelimeye bakın hep 
inzaldir, hiç tenzil gelmez o bağlamlarda. 
Yani Kur’an, Kadr Sûresi’nin 4. âyetindeki 
te(te)nezzelu’nun müjde-
lediği gibi, kaynağından 
her an hayatımıza ten-
zil olmaktadır. Eğer siz, 
Kur’an’ın altına hayatı-
nızı tutarsanız. Kur’an 
arşınız olur, siz de onun 
arzı olursanız, bu iki 
katman arasında rahmet 
ilişkisi kurulur. Yağmur 
sürekli yağar ve aşağıdan 
da bu yağmura sürekli 
icabet olur. Enfal 24’te 
olduğu gibi, Allah’ın ve 
Rasulü’nün davetine ica-
bet etmiş olursunuz. 

Okuyan: İcabet gerekir. 

İslâmoğlu: Eyvallah. 
Şimdi davetiye gelir 
size, ama icabet etmez-
siniz? İcabet etmediğiniz 
sürece o davetiyenin size ulaşmış olmasının 
hiçbir hükmü yok. Allah’ın davetiyesi gelir, 
hatta hafız olursunuz, kafanızın içine gelir, 
tamamı kafanızın içinde olur. Fakat icabet 
etmezsiniz. O ayrı bir şey. İcabet etmezseniz, 
hafız olursunuz ama dirilmezsiniz. Hafız ola 
ola dirilmemek! Nasıl bir şey bu? 

Okuyan: Hafız olup, muhafız olamamak gibi 
bir şey herhalde… 

İslâmoğlu: Aynen öyle… 

Okuyan: Kıymetli hocam, ben bu meseleyi 
yüreğinde dert edinmiş bir insanım. Kur’an-ı 
Kerim’in anlaşılmamasından, anlaşılmadan 

okunmaya indirgenmesinden fevkalade ra-
hatsız olan bir insanım. Buradan okuyucula-
rımız yanlış anlamasınlar, anlamadan okuyan 
kardeşler boşuna bir iş yapıyorlar demek is-
temiyorum. Ben Kur’an okumasını bilmeyen 
bir insanın Kur’an’ın yüzüne bile bakmanın 
sevap olduğunu düşünen bir insanım. 

İslâmoğlu: Hay diline sağlık. Aynen ben de 
katılıyorum. Onun için diyorum ki, Kur’an’ın 
yüzüne okumak, onun yüzüne gülmektir. 
Siz yüreğine okuyun ki, o da sizin yüreğinize 
gülsün. Değilse yüreğinden okumuyorsanız 
yüzüne de okumayınız demek değil.

Okuyan: Hiçbir tereddüdüm yok, ancak 
Kur’an’ın indiriliş gayesinin 
anlaşılması ve yaşanmasını 
kastediyorum. Sırf onun 
için Müzzemmil Sûresi’nin 
daha ilk âyetlerinde Rab-
bimiz, Kur’an’ın ilk muha-
tabına gecesini bu işe vak-
fetmesi gerektiğini ifade 
edecek kadar önemli oldu-
ğunu ifade ediyor. Neden? 
Çünkü, ağır bir söz, içi 
ağır, sorumluluğu ağır bir 
söz vahyedilecek. Bu öyle 
hızlı hızlı okumayla geçişti-
rilecek bir kitap değil. Yine 
bir sözünüzü hatırlıyorum, 
Kur’an, içindekilerle amel 
etmemiz için indirildi, fa-
kat biz onu okumayı amel 
edindik. 

Kur’an Sûrelerinin Kimliği
Okuyan: Değerli hocam! Bizim Kur’an’ın 
anlaşılması diye bir derdimiz var. Son yıl-
larda Kur’an halkaları da oluşmaya başladı; 
tahmin edemeyeceğiniz yurt köşelerinden 
insanlar artık öyle ağır, öyle içi dolu, öyle 
güzel sorular soruyorlar ki, sorunun içinde 
on tane âyet var. Yani sorumuzu Kur’an inşa 
etmeye başladı. Bunda sizin de çok önemli 
katkınızın olduğunu düşünüyorum. İnsanlar 
meali aldığı zaman artık, “anlamadım, kapa-
tıyorum bunu”  dememeye başladılar. Şimdi 
onun bir başka aşaması, yeni çıkan “Kur’an 
Sûrelerinin Kimliği” kitabınız elimizde.  Ben 
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bu kitabın da çok önemli olduğuna inanıyo-
rum. Niçin? Çünkü hocam, 3 âyetlik bir sûre 
var, bakıyorsunuz onun tanıtımı yaklaşık ya-
rım sayfa, 200 âyetlik sûre var onun tanıtımı 
da yarım sayfa. Olmadı, tanıtamadık demek 
ki. Bu büyük bir haksızlık. Okuyucu bıkı-
yor ve okumamaya yöneliyor.  Şimdi Kur’an 
Sûrelerinin Kimliği kitabını niye yazdınız? 

İslâmoğlu: Bir defa Kur’an’a yeni başlamış 
birinin eline meali, şöyle bir kapağını açsa, 
ilk sayfayı çevirip Bakara 6’yı okudu diye-
lim: “Hiç şüphesiz inkar edenleri uyarsan 
da uyarmasan da o tipler için ikisi de birdir; 
asla iman etmezler.” Şimdi eğer sabrı yoksa, 
‘uyarsan da bir, uyarmasan da bir, fark etmez’ 
ise eğer ‘o zaman biz niye okuyalım da bir 
şeyler olsun’ deyip kapağını kapatır ve bir 
daha da açmaz. 

Okuyan: Mustafa hocam, 
hele de o âyetin peşine bir 
de ‘çünkü’ koymazlar mı? 
“Çünkü, Allah onların 
kalplerini mühürlemiştir” 
dedik mi, bitti! 

İslâmoğlu: O zaman, 
niye okuyacak ki? Niye 
dirilecek ki? Biraz önce 
Enfâl 24’ü okuduk, Allah 
niçin davet ediyor? Hâşâ, Rabbimiz blöf mü 
yapıyor? Rabbimiz irademizi hiçe mi sayı-
yor?  ‘İsteyen iman etsin, isteyen küfretsin’ 
diye boşuna mı diyor? Yani hangisi doğru 
değil? İşte tam bu noktada, yeni başlayanlar 
için bir eser lazımdı. Bu eser de Kur’an’ın 
parçaları ve detayları hakkında değil çünkü 
detay daha sonra yapılacak iştir. Önce bütün 
hakkında bilgi lazım. 

Bir şeye yaklaşırken önce bütününü uzaktan 
görürsünüz, yaklaştıkça uzaktan gördüğünüz 
bütün yavaş yavaş şekillenmeye başlar. Daha 
da yakınlaşırsanız, o bütün daha alt parçalara 
iner, bu sefer içini tanımaya başlarsınız yavaş 
yavaş. Aslında bu Allah’ın sünnetidir. Göz, 
zihin böyle çalışır, idrak böyle çalışır. Kur’an 
da böyle anlaşılır. Siz şimdi İstanbul hakkın-
da benden bilgi istiyorsunuz veya İstanbul’a 
bir eve misafir oluyorsunuz, evin içinden 
hiç çıkmıyorsunuz, yiyor, içiyor evin için-

de kalıp daha sonra şehirden çıkıyorsunuz. 
Sonra da ben İstanbul’a gittim diyorsunuz. 
Siz İstanbul’a gitmediniz, siz eve gittiniz. O 
evin içine girdiniz, bir daha çıkmadınız. Ben 
sorsam ki size, İstanbul’un nerelerini gezdin? 
Çamlıca tepesine çıktın mı? Aydos tepesin-
den baktın mı? Adaları seyrettin mi, Eyüp 
Sultan’a gittin mi, Ayasofya’yı, Sultanahmet’i 
gördün mü? Bunları sorarım. Hayır’sa, sen 
İstanbul’a gitmemişsin derim. 

Şimdi bakın şehirlerden bahsediyoruz. Her 
şehrin meşhur olduğu bir şeyi var: Gaziantep 
baklava, Şanlıurfa kebap, Kayseri pastırma 
ile meşhur. Bir şehrin adı geçti mi “Oranın 
nesi meşhur?” diye sorarız hemen. Peki, bir 
sûrenin adı geçti mi, “O sûrenin nesi meş-
hur?” diye bir soru gelse, buna verecek bir 

cevabımız olmalı değil mi 
bir mü’min olarak? Me-
sela Fâtır Sûresi dedim 
ben. Hemen o muhteşem 
10. âyet gelmeli aklınıza: 
“O’na sadece güzel sözler 
yücelir, o sözleri yücel-
ten ise salih amellerdir.” 
Bir müftü, vaiz, imam, 
öğretmen veya Kur’an’a 
aşina bir mümine “En’am 

Sûresi neyden bahsediyor?” dediğinde, “hay-
vandan” derse, çok komik bir şey olmaz mı? 
En’am Sûresi eşittir “tevhid sûresi” diyebil-
mesi lazım. 

Sûreler de şehirlere benzer. Neresini gez-
din arkadaş? Bu şehrin gezilecek yerleri var. 
Gittin mi Kars’ın kalesine çıkacaksın, Ani 
Harabeleri’ne gideceksin. Doğubeyazıt’a gi-
dince İshakpaşa Sarayı’nı göreceksin. Uzun 
Gölü görmeyen, Trabzon’u gördüm deme-
sin. Bir kere teknik hususiyetleri var. Mesela 
‘Kur’an’da adı peygamber adı olan kaç sûre 
vardır?’ sorusu teknik bir sorudur ama işin 
ilgilisinin bilmesi gerekir. Kur’an’da hamd ile 
başlayan kaç sûre vardır? Teknik bir sorudur 
ama hoş sorulardır bunlar. Kur’an’ın en kısa 
üç sûresi var, say bana dense inanın İhlâs 
diye başlar; yanlış. Sorsam 3 âyettir diyecek; 
4 âyet.

KUR’AN DİYE BİR DERDİ 

OLANLAR, ELBETTE 

PEYGAMBERSİZ BİR 

DİN İDDİASINDA 

DEĞİLLERDİR.
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Okuyan: Meselenin önemini ifşa etmek 
adına kendi hayatımdan bir anekdot anlat-
mak istiyorum. 1989 yılıydı. O yıl Samsun 
İlahiyat Fakültesi’ne, Tefsir alanında araş-
tırma görevlisi olmuştum. Biraz İngilizce 
merakımız vardı. İngiliz görsek de İngilizce 
konuşsak diyorduk. Samsun’dan Trabzon’a 
bir bayram vesilesiyle yolculuk yapıyorduk. 
Yan tarafıma iki tane Belçika vatandaşı turist 
oturmuş. Onların turist olduğunu öğrenin-
ce hemen 5-10 kelime ne kadar biliyorsam 
onlarla İngilizce konuşmaya çalıştım. Ta-
nıştık, bana ne iş yapıyorsun dediler, ben 
de araştırma görevlisi olduğumu söyledim. 
Hangi alan, dediler ben de tefsir; Kur’an’ın 
manası üzerinde çalışıyorum dedim. Nedir, 
Kur’an’ın özelliği, kaç tane bölümü var dedi-
ler. Kur’an’ın bölümlerine sûre denir ve 114 
tanedir dedim. Biliyor musun peki, tamamı-
nı, dediler. Ben de hafız olduğum için tama-
mını bildiğimi söyledim. Hafızın İngilizcesi-
ni bilmediğim için, Kur’an’ın başından sonu-
na kadar bildiğimi söyledim. En uzun sûre 
hangisi, dedi. Ben de 2. Sûre olan Bakara 
Sûresi dedim. Neden bahseder diye sormaz 
mı? Şimdi, ben ne bileyim neyden bahseder? 
Biz ne güzel anlamadan okuyoruz işte. Ba-
kara Sûresi neyden bahseder sorusuyla hiç 
karşılaşmadım ki ben. Ama az buçuk Bakara 
Sûresi’nin içeriğini bildiğim için bir hayvan 
kesme eylemi var, ondan bahseder. Güya bü-
yük bir cevap verdik. Biraz sonra neyle kar-
şılaşacağımızı bilmiyoruz tabi. Adam bana 
dedi ki, senin sözünü ettiğin o olay sûrede 
7-8 âyet, çok az bir bölüm dedi. Gerisinde 
ne var dedi, Bakara Sûresi’nin. Nereden bi-
leyim, hiç bakmamışım ki, hiç okumamışım 
ki. 286 âyetlik bir sûrenin 6-7 âyetiyle alakalı 
bir şey söylüyorsunuz 280 âyetiyle alakalı bir 
şey söyleyemiyorsunuz. Utancımdan otobüs 
dursa da insem diye düşündüm. Biraz daha 
devam ettik, bu defa bana demesin mi ki, 
sizde kutsal geceler var mı diye. Var, dedim. 
Hangileri dedi, işte Cuma akşamları kut-
saldır dedim. Dikkat ediniz, bu olayı 1989 
yılında yaşadım. Ne yaparsınız? Dedi. De-
dim ki; Yasin Sûresi’ni okuruz, ölülere. So-
ruyu bana yeniden sordu vatandaş. Dedi ki, 
Yasin’de ölülerle alakalı ne var da onu ölüle-

re okuyorsunuz? Bakara’dakini bilmeyen bir 
adam, Yasin’dekini nerden bilsin? Yolculuk 
biterken, otobüsten ayrılmadan evvel bir not 
yazdı ve elime verdi. Belçikalı bir vatandaş, 
İsrail asıllı bir Yahudi! İndik, ayrıldık. Sonra 
o yazdığı şeyi okudum. Şöyle yazmış: 

“Bir Müslüman olarak, üstelik bir ilahiyat 
mezunusun, üstelik tefsir alanında araştır-
ma yapıyorsun, Kur’an’ı tanımak öncelikle 
sizin göreviniz. Bu kitabı siz tanımadan bir 
başkasının tanımasını isteme hakkınız yok.” 
Ben o gün bugündür, 1989 yılından bu yana 
elime Kur’an’ı ne zaman aldıysam hep o Bel-
çikalı turistin sözü geldi aklıma.  Evet. Bir 
Müslüman olarak Kur’an’ı tanımak öncelikle 
bizim görevimizdir. Şimdi bunu tanımadan 
elalemin adamı cennete mi gidecek, cehen-
neme mi gidecek gibi sloganik sorular sora-
rak işi geçiştirme, kendini temize çıkarma 
gayretkârlığının hiçbir anlamı yok. 

Sevgili kardeşlerim, biri size Kur’an ile ilgili 
bir şey sorduğunda benim durumuma düş-
memeniz için istirham ediyorum, Kur’an 
sûreleriyle yakından tanışık ve barışık olun. 
İşte bu iradenizi, sizi maksada daha kısa 
yoldan götürebilmek için hocam, nefis bir 
eser kaleme aldı; Kur’an Sûrelerinin Kimli-
ği. Kur’an sûrelerinin aslında size ne vermek 
istediğini çok özel cümlelerle ortaya koydu. 
Bunu satır satır okuyan biri olarak söylüyo-
rum, bu kitapla bir an evvel tanışmalısınız. 
Çünkü bu kitapla tanışmanız sizi bir adım 
sonra Kur’an’la tanışmaya götürecektir. O iti-
barla, Kur’an’ı tanıma noktasında size nefis 
bir yol haritası olacağını düşündüğüm bir ki-
tabı tanıtmak, size bu kitapla buluşmanızın 
ne kadar önemli olduğunu hatırlatmak için 
bu cümleleri ifade ediyorum. Bir hususiye-
tini daha size söyleyeyim, bu kitap hayatını 
Kur’an’a vakfetmiş bir insanın kitabını da 
vakfetme anlamında önemli bir örnektir. Bu 
kitap, satışından yazarına akar gelsin diye 
yazılmadı. Ben şahidim, kitabın ön sözünü 
okuduğunuzda siz de şahit olacaksınız, bu 
kitap Akabe Vakfı’na vakfedildi. Ne kadar 
basılırsa, ne kadar çok insan bu kitabı eline 
alır ve ne kadar büyük bir ekonomik değer 
söz konusu olursa, o ekonomik değer vakfa 
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ait olacak. Daha bereketli bir okumayla yüz-
leşeceğinizden emin olabilirsiniz. 

İslâmoğlu: Özür dilerim Mehmet hocam, 
şunu da ilave edelim, Kur’an Sûrelerinin 
Kimliği adlı tamamını vakfettiğimiz bu ese-
rin gelirleri de inşallah Kur’an’ın anlaşılması 
için yeni bir müessese projesinde kullanıla-
cak. Bu kitaptan elde edilecek gelir şimdiden 
projelendiriliyor. Müjdeyi vermiş olayım. 

Okuyan: Zincirleme bir hayır köprüsü de-
vam ediyor yani, Allah mahcup etmesin in-
şaallah. Değerli hocam, ben bu kitapla ilgili 
teknik bir şey daha söylemek istiyorum kar-
deşlerime. Ne okuyacaklarını daha önceden 
bilmiş olsunlar. Her sûreyle ilgili 3 temel baş-
lığı var bu kitabın. 

Sûrenin ismi nedir? Şimdi sûrelerin standart 
ismini bile çoğu Müslüman bilmiyor. Adama 
Mü’min Sûresi’nin bir adı da Ğafir’dir deyin-
ce cin çarpmışa dönüyor; 
Fâtır Sûresi’nin bir adı da 
Melâike Sûresi deyince 
çarpılıyor adam. Bu ko-
nuda çok nefis bilgiler 
veriyor. 

Sûrelerin iniş yeri ve za-
manı? Bu kitapta bu iki 
soru da cevabını bulu-
yor. Siz bir sûrenin nerede, ne zaman, hangi 
şartlarda indiğini bilmezseniz sûre size iyi 
konuşamaz, siz de sûreyle iyi konuşamazsı-
nız. Ara ara sûrelerin, nüzul sebeplerine de 
işaret edilmiştir. Elbette bu bir tefsir değil, 
her sûrenin içerisindeki her âyetle ilgili ya da 
nüzul sebebi olan her âyet burada detaylan-
dırılmadı. Ama sûrenin genel olarak Mekkî 
midir, Medenî midir; Mekkî ise Mekke’nin 
hangi yıllarında indirilmiştir, bu soruların 
cevabını bilirseniz sûreyi daha kolay ve daha 
rahat anlarsınız. 

En önemlisi bu “Sûrenin konusu nedir?” so-
rusunun cevabını bulması. Sûrenin bir tane 
konusu olmaz, kısa sûrelerde bile birden çok 
konu gözümüze çarpıyor ki, 100 âyetlik, 
150 âyetlik sûrelerde birden çok konular 
var. Biraz önce hocam, En’am Sûresi de-
nince ‘hayvanlar’ diyerek işi geçiştirirseniz, 
bana Yahudi turistin dediği gibi 5-6 âyetten 

söz edersiniz. Geriye kalan 150’den fazla 
âyet güme gider. O itibarla bu kitapta, her 
sûrenin temel konuları sizin zihninize geti-
riliyor. Bakara’da kaç tane ana konu varsa, 
bu konular size hatırlatılıyor. Berceste âyetler 
seçiliyor, o âyetlerden sûreyi tanıtıcı genel 
bilgiler aktarılıyor. Nefis bir kitapla karşı kar-
şıya olduğumuzu, bu kitapla diyalogumuzu 
sıcak tutmak zorunda olduğumuzu, buradan 
sonra Kur’an’a yönelme noktasında iyi bir 
mesafe kat etmiş olarak, iyi bir alt yapı almış 
olarak, iyi bir Kur’an okuru olacağımızı müj-
delemiş olayım.     

Değerli hocam, kitabın sahibinin yanında 
konuşmak da çok şık olmaz ama benim ek-
sik bıraktığım bir şeyler varsa sizin tamamla-
manızı isterim. 

İslâmoğlu: Şu andan itibaren kitap artık ben-
den çıktı; ben onun sahibi değil, okuruyum. 

Zaten kitap vakıf olduğu 
için, sahibi de Vakıf ol-
muş oldu. 

Efendim, mü’min kişi, bir 
sûre anıldığı zaman, me-
sela, Enfal Sûresi, yekten 
Bedir Sûresi diyebilmeli. 
Âl-i İmran Sûresi deyin-
ce, yekten, Uhud Sûresi 

diyebilmeli. Bunu diyebilmeli. Bunu dediğin 
zaman ben onun siyer okuduğuna inanırım, 
yoksa inanmam. Siyerin bir numaralı kayna-
ğı Kur’an’dır. 

Mesela, Kur’an’da bazı berceste âyetler var-
dır. Kur’an’ın içinde bir tektir. Mesela bir 
adam sordu, ‘fıtrat âyeti diye bir âyet varmış, 
nerede bu âyet?’ Fıtrat âyeti, tüm Kur’an’da 
bir yerde gelir. Rum Sûresi’ni, ‘Bizans Sûresi’ 
diye anlarsa bu adam fıtrat âyetinin Rum 
Sûresi’nin 30. âyeti olduğunu nerden bilsin? 
“Emanet âyeti” deyince Ahzab 72 diyebilme-
li. Nur âyeti deyince Nur 35 diyebilmeli. 

Okuyan: Âyete’l-Kürsî?

İslâmoğlu: Hem de ne âyet… Âyet ama 
sûreden gönüllü. Nur âyetini müstakil olarak 
al, zaten alınmış. İbn-i Sina bir kitap yazmış. 
Gazzali bir kitap yazmış. Bir tek âyete, bir 
sürü insan kitap yazmış. Kur’an’da bir âyet 
var, Allah Rasulü’nün ahirette ümmetinden 

İBRAHİM GİBİ ÖLMEK 

İSTİYORUZ DEĞİL Mİ? 

AMA NEMRUT GİBİ 

SOFRA KURUYORUZ!
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şikâyet edeceği. Şimdi siz, Furkan Sûresi 30, 
demelisiniz bir kere. 

“Biz, kulumuza şah damarından daha yakı-
nız.” Kâf 16. âyet bu. İnsan tabir caizse, bu 
âyetle çarpılmalı.

Esasında Rabbimizin, söylediği her şey bir-
birinin aynı değil. Bunu anlayalım… Bunu 
ulema da ittifakla kabul etmiş zaten. Her âyet 
taşıdığı mana açısından aynı değerde değil. 
Bazı âyetler vardır ki, Firavun’un sözünü 
naklederler. Âyettir, tamam. Âyettir ama, şey-
tanın sözünü nakleder âyet. Resmen şeytan-
dan iktibas yapıyor yani. O da âyettir. Ama 
öyle âyet de vardır ki, orada sadece Rabbimiz 
konuşur, hatta kâinatı konuşturur, hatta öyle 
bir konuşur ki, levhaya yazar onu. Onu yüre-
ğe nakşeder. İşte, Secde 17. âyet. Cennet ko-
nusunda Kur’an’da bine yakın âyet var. Fakat 
Cennet konusunda bir âyet okuyacak olsam 
ben ilk onu okurum: “Orada bir cennetlik 
mü’mini hangi sürprizlerin beklediğini hiç 
kimse asla bilemez.”

Okuyan: Hocam, biraz tebessüm edelim diye 
burada bir anekdot anlatmak istiyorum. Bi-
zim Trabzonlu biri Cennet âyetlerini okuyunca 
demiş ki, bu cennet âyetleri benim çok fazla 
dikkatimi çekmiyor. Niye, demişler. Irmaklar, 
yeşillikler, bahçeler. Burada ben bıkmışım ır-
maktan, yeşillikten, diyor adam. Her taraf dağ, 
yemyeşil, biz güneş görmüyoruz, deyince; bu 
âyeti okumuşlar ona. Bitti işte, cevap bu. Yö-
resel motifler olsa da evrensel mesaj daima var. 
Buyurun, devam edelim isterseniz hocam. 

İslâmoğlu: Yani, Kur’an’da öyle şeyler var 
ki, işte Kehf Sûresi. Bu sûrede tam beş adet 
kıssa-mesel var. Bunlar Ashab-ı Kehf-Rakim, 
zengin-yoksul, Adem-iblis, Musa-âlim kul, 
Zülkarneyn: iktidar-bilgelik erki kıssa-
meselleri. Bu beş kıssa-mesel arasında ortak 
bir nokta var. Onu bilmeden bu sûreyi tanı-
mış olmazsınız.

Kehf Sûresi’ni konuşuyoruz madem, ondan 
gidelim: Bu sûredeki 5 kıssa-meselin ortak 
noktası mahlûkatla ilgili tüm hakikatlerin çift 
boyutluluğunu gösterir bu beş kıssa-mesel. 
Bir yanda ashab-ı kehf vardır öbür yanda 
ashab-ı rakim. Yani bir yanda yaşamak için 
bedel ödeyenler, öbür yanda onların öde-

diği bedeli istismar edip ‘rakama’ çevirmek 
isteyen rakamcılar. Bu ikisi arasındaki far-
kı verir. Bahçe sahibi kıssası, Allah yokmuş 
gibi konuşmakla konuşmamak arasındaki 
farkı verir. Adem-İblis kıssası: Hatasını itiraf 
etmek ile hatada ısrar etmenin farkını verir. 
Musa-alim kul kıssası, hakikatin zahir ve ba-
tın olarak iki boyutunu verir. Kulun baktığı 
yerden şöyle görünen Allah’ın baktığı yerden 
öyle görünür. Zülkarneyn kıssası, ahlaksız 
güç ile ahlaklı güç arasındaki farkı verir. 
Bunları bilmeden sûreyi nasıl tanırsınız?

Okuyan: O zaman tanırsınız sûreyi. 

İslâmoğlu: Azizim, Paris’i, Londra’yı, Çin 
Seddi’ni, Washington’u görmeden ölmeniz, 
hiçbir şey kaybettiğiniz anlamına gelmez. 
Ama, Kur’an’dan bir âyeti görmeden giderse-
niz, bundan daha büyük bir kayıp yoktur şu 
hayatta. ‘Ya Rabbi, benim bu âyetten haberim 
yoktu…’ ‘Nasıl haberin yoktu, hiç mi Kur’an 
görmedin?’ ‘Ne münasebet, hep elimdeydi ey 
Rabbim.’ ‘O zaman okumadın mı?’, ‘Ya Rab-
bi, ben hafızım.’ ‘Nasıl olur da sen bu âyeti 
bilmezsin?’ derse yüzümüz kızarmaz mı? İşte 
Kur’an Sûrelerinin Kimliği aslında bunu veri-
yor. Nesi meşhur bu sûrenin? Talak Sûresi’nin 
nesi meşhur? Mücadile diye bir sûre var 
Kur’an’da. Kur’an’da varlığı bile insanı rahat-
latan bir sûre. Demek Kur’an’da böyle bir sûre 
mi var? Yani ‘hakkını arayan kadın sûresi’. 

Okuyan: Hem de kime karşı? Peygambere 
karşı. Şimdi biz, kadınla ilgili neden boynu-
muz bükük dururuz? Neden elalemin yanlış-
larını savunmak zorunda kalırız?

İslâmoğlu: Bir gayrimüslimin bu konuda 
söyleyecek nesi var? Mesela Nisa Sûresi. Rum 
Sûresi 22’yi ne yapalım? Dolayısıyla birçok 
zaman lazım oluyor, bir yerde görüyoruz. 
Kur’an’ın vurgusu adalete, hakkaniyete, 
mensubiyete değil. Hakkaniyeti öne alması, 
yani takvayı, sorumluluk şuurunu bir nu-
mara olarak ilan etmesi… Üstünlük ölçüsü 
budur. Gerisini geçin. Kalanların tamamı ku-
runtudur. 

Okuyan: Harika bir kitabımız var da farkın-
da değiliz.

İslâmoğlu: Dolayısıyla bu âyetler, bizleri 
heyecanlandırmalı. Allah aşkına! İnsan böy-
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le bir âyet buldu mu, evinin damına çıkıp, 
“Heyy! Millet! Bakın ben ne buldum” diye 
haykırası geliyor? İçi içine sığmıyor. Ben de 
okuyorum, inanın yeni keşfettiğim âyetler 
oluyor. Hesapta meal yaptık, tefsir yaptık. 
İnanın benim gözüme yeni göz kırpan, ben 
buradayım diyen âyetler var. Ben bu kitabı 
yıllardır arıyorum, ben bu âyeti görmemişim. 
Ama azizim, biliyor musun, aradığınızda o 
da sizi arıyor. Aradığınızda, o sizi arıyor, o 
sizi buluyor. Kendisini gösteriyor, orada ya-
nıp yanıp sönüyor. 

‘Kur’an’ın sûreleri şehirlerdir’ dedim, bu şe-
hirlerin mahalleleri var; âyetler. Sokakları var; 
kelimeler. Bu sokakların evleri var; harfler. 
Siz şimdi, evlerle, sokaklarla, uğraşıyorsunuz 
ama şehirleri bir bütün halinde bilmiyorsu-
nuz. Şehirlerin kimliğini bilmiyorsunuz, 
oysaki o sokak sokak yer almaz, ev ev hiç 
yer almaz. Onu harita bütünlüğü içinde bak-
tığınızda sadece şehir olarak görürsününüz. 
O şehrin şimdi havası nasıl? Kışın Kars’a gi-
derken paltonuzu, İzmir’e giderken pardesü-
nüzü alırsınız. Kur’an’ın sûrelerine giderken 
de, hangi iklime gireceğinizi bilmeniz lazım. 
Yürek ikliminizi ona göre ayarlamanız lazım. 
Mesela, Kıyamet Sûresinde yer gök oynaya-
cak. Yürek iklimini ona göre hazırla. İklime 
hazırlıklı girdiğinizde o iklim sizi çarpmaz. 
Yoksa çarpar ve yıkılırsınız. 

Somali ile imtihanımız

Okuyan: Değerli kardeşlerim,  her insan 
Allah’ın bir âyetidir. Onun ölmesi Allah’ın bir 
âyetinin yok olması demektir. Bir saatin için-
de Somali’de Allah’ın 20 âyeti yok oluyor, 20 
küsur çocuk Somali’de açlıktan ve susuzluk-
tan hayatını kaybediyor. Onların ölmesi de-
mek Allah’ın bir âyetinin yok olması demek. 
Âyetleri, imanımıza şahit tutmak durumun-
da olan insanlar olarak bunu başaramadığı-
mız gibi âyetleri teker teker kaybettiğimizin 
de farkına varamıyoruz. 

Müslüman, yemeğini yerken başkaları yok-
muş gibi yiyemez. O itibarla size verilirken 
beğenip almayacağınız şeyleri başkalarına 
vermeyin. ‘En temiz ve en iyi kazançlarınız-
dan verin’ diye infakı kaliteye bağlayan bir 
kitabın muhataplarıyız. “Allah için yardımla-

şın” diyen bir kitabın muhatabıyız. “Yardım-
larınız karşısında teşekkür beklememelisi-
niz” diyen bir kitabın muhataplarıyız. Bu ki-
tabın muhatapları olarak Somali’ye yüreksiz 
ve desteksiz kalamayacağımızı bir daha size 
hatırlatmak istiyorum. Hocamın Somali ile, 
infakla alakalı kısa bir bahis açmasını istir-
ham ediyorum. 

İslâmoğlu: Estağfurullah… İçinde yaşadığı-
mız dünyada böyle imtihanların olması garip 
değil. Hiç kimse elini yıkayıp bir kenara çı-
kamaz. Bir defa böyle bir dünyada açlıktan 
insanların, çocukların ölüyor olmasının ön-
celikle ne aklî ne de vicdanî izahı vardır. Es-
kiden sadece mahalle duyardı, onun için bir 
mahallede eskiden, birisi açlıktan ölürse bü-
tün mahalle onun kan bedelini öderdi. Yani 
İslam fıkhında hepsi onun katili hükmünde-
dir. Neden mahalle? Çünkü sadece o mahalle 
duyardı da ondan. Telefon, telgraf, bilgisayar, 
internet, haber… yok. Bugün Somali’deki 
ölümden ‘bizim haberimiz yoktu ya Rabbi’, 
diyemeyiz. Bunu hiç kimse diyemez, habe-
rimiz var. O zaman haberimiz olduğu andan 
itibaren bizim için de saat işlemeye başlıyor. 
Rabbim Somali sayfası açıyor defterimize. 

Okuyan: Onlar imtihanda değil, biz imti-
handayız. 

İslâmoğlu: Onlar açlıkla, biz onarla imtihan 
ediliyoruz. Onlar imtihanlarını verirler, ama 
biz zor veririz. Çünkü şöyle bakıyorum da, 
bizim yoğumuz onların çoğu Mehmet ho-
cam.  Bizim azımız onların çoğu. Bizim yok-
sulumuz onların zengini. Bizim attıklarımız 
onların aradıkları…

Fakir, geçen sene bayramda Habeşistan’daydı. 
Biz yokluğu biliyoruz, fakat açlığı bilmiyo-
ruz. Açlık ayrı bir şey. Açlık deyince insanla-
rın aklına yokluk geliyor. Yoksullukla açlığın 
alakası yok. Açlık çok ayrı bir şey. 

Hz. Ali öyle der, Nehcu’l-Belağa’da: “Aç ada-
mın dini olmaz.” Aç adamın dini olur mu? Aç! 
Kur’an yoksula, yetime, fakire yardım eder-
ken, ‘şimdi yardım edelim de peşinden dini 
götürürüz’ şeklinde yapmamızı dahi hoş kar-
şılamıyor.  Şu anda kaldı ki bu insanlar, hem 
insan kardeşimiz hem de İslam kardeşimiz. 
Ve 4 Milyon insan şu anda orada aç. Vatan-
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larından göç etmiş durumdalar. Kenya’ya ve 
Habeşistan’a geçmeye çalışıyorlar. Peki, bura-
da ne var? Orada da açlık var. Şu anda 4 Mil-
yon insan aç. Ne yapmalı? Ya bu insanları alıp 
ülkemize getirip doyuracağız, ya da buradan 
yollayıp orada doyuracağız. Başka çaresi yok. 

Şu iftar sofralarına bakınca inanın utanı-
yorum. İbrahim gibi ölmek istiyoruz değil 
mi? Ama Nemrut gibi sofra kuruyoruz. Hiç 
hoşuma gitmiyor, sanki bu çağın belası gibi 
geliyor bana. İnan, yiyemediğimiz için değil, 
çok yediğimiz için ölüyoruz. İnanın öyle. Ne 
olur, sıfır israfı hedefleyelim. İsraf haramdır 
efendim, başka söyleyecek bir şey var mı? 
İnsan haramı duydu mu orada çivi kesilir 
yahu. Onun için bizim attıklarımız onların 
yokluğundan öldükleri. O zaman, insan na-
sıl yapabilir bunu? Yani Ramazanda şöyle bir 
şey oluyor; açlık sendromu. Açlık sendro-
muna tutulmuş insan, akşam iftarda günde 
iki öğün yiyemiyor değil mi? O iki öğünün 
yanına iki öğün daha koyuyor. Sanki Allah’a, 
sen beni akşama kadar aç mı bırakırsın, bak 
ben bir iftarda üç günlük yiyeyim de gör sen, 
dercesine, nispet yaparcasına. Şimdi bu oruç 
mu Allah aşkına? Bu ruhu öne atıp bedeni 
arkaya atmak mı? Oysa maksat bu mu? 

‘Hayatın kaptan köşkünde ruh oturmalı, be-
den değil’ diyor İslam. Onun için Kur’an’ın 
iniş ayı, oruç sûretinde kutlanıyor. Oysa bu 
ayda ne oldu? Kur’an indi. Onun için ne 
olur, sofraların ortasına bir tabak koyalım; 
Somali tabağı. Evlerin hanımları, Allah için 
onlar mes’uller. Ne olur, yemeği on çeşit yap-
masınlar. Yemeği üç çeşit yapsınlar, yeterli. 
Bakınız Hz. Ali, tam da bir Ramazan akşamı 
şehit edildi. Şehit edildiği akşam iftara kızı 
Hz. Zeyneb’in evinde misafirdi. Kızı Zeynep 
annemiz, iftarda önüne iftarlığını koydu. Hz. 
Ali’nin dudaklarında şehadet âyetleri. Neden, 
nerden geldi bilmiyorum diyor, Hz. Zeynep. 
Babamın dudaklarında hep o âyetler. Sürekli 
onları okuyor. “Babacığım buyur dedim, ba-
bamın gözleri pul pul olmuştu”, diyor. “Kı-
zım! dedi” diyor. “Helalde hisâb, haramda 
ikâb vardır.” Helalden hesap sorulur, haram-
da ise azap vardır. “Babanı mahşerde daha 
fazla mı bekletmek istiyorsun” diyor. An-
ladım diyor, Hz. Zeyneb. Sofradakileri çok 

bulmuş diyor. Allah aşkına, masal anlatmıyo-
rum, Mehmet hocam. Bakınız sofrada ne var; 
hurma, ekmek, tuz. Üç  şey. Hurma, ekmek, 
tuz. Bu iftar sofrası. Ve devlet başkanının if-
tar sofrası. Bu devlet de bugün hiçbir impa-
ratorluğun ayağına yetişemediği bir devlet. 
Sadece İbn-i Abbas’ın vali olduğu bir vilayet-
te bugün 14 tane devlet var. Tek bir vilayette. 
Böyle bir devlet. Cihan devletinin halifesinin 
iftar sofrasında, hurma, ekmek, tuz. O, ‘beni, 
huzur-ı ilahide daha mı fazla bekleteceksin’ 
diyor. Tuzu geri aldım, diyor Hz. Zeyneb, 
“Kızım, sana ekmek veya hurmadan birini 
almak daha çok yakışmaz mıydı” diyor. Hz. 
Zeynep, “naçar, hurmayı aldım” diyor… Ve 
ekmeği tuza batırıp iftarını yaptı, sabah na-
mazında da ensesinden yediği hançerle şehit 
oldu, ilmin kapısı! 

Masal anlatmıyorum. Bu masal değil. Bu ya-
şanmışlık. Bunu bizim medeniyetimiz üretti. 
Biz ürettik, biz böyle yiğitler ürettik. Böyle 
yiğitlerin çıktığı bir medeniyetin çocukları 
böyle mi olmalıydı? Yediği önünde, yeme-
diği arkasında, ama Somali’de açlıktan ölen 
insanlar var! Kendi açımızdan, elhamdülillah 
o kadar dramatik bir durum görmüyorum; 
Türkiye hayır ihraç ediyor, Elhamdülillah! 
Bu güne kadar hayır ihracının ekmeğini 
yedik. Bir numaralı ihraç metaımız, hayır. 
Hadi bakalım, vicdansız dünyanın vicdanı 
biz olalım. Kalpsiz dünyanın kalbi biz ola-
lım. Yağsın bu memleketten oraya. Ne olur, 
mü’minler harekete geçsinler. 

Okuyan: Ben bunu aynı zamanda milletimiz 
adına verilmiş bir söz olarak algılıyorum. 
Muhterem hocam, değerli vaktinizden bize 
vakfettiğiniz için teşekkür ediyorum. Değerli 
kardeşlerimizden de Somali’yi unutmadan, 
ömürlerini ibadet tadıyla bereketli ve hayırlı 
bir şekilde yaşamalarını diliyorum, Allah’a 
emanet olunuz. 





63

Kur’ani Hayat
EYLÜL’11
SAYI 20

Hatice İ.
ERDEM

ŞUAYB 
EL-ARNAVUT

İlim yolunda aşılan yollar

Şuayb Arnavut hoca, Şam’ın büyük dil 
âlimi Şeyh Bedrettin Hasenâ’nın tedrisinde 
yetişmiş, kendisinden Arap diline dair ilim-
leri okumuştur. İbn-i Akîl’in Şerhi, İbn-i 
Hâcib’in Kâfiyesi, Zemahşeri, İbn-i Hişam, 
Cürcâni gibi âlimlerin belagat kitaplarını 
bitirmiştir. Tüm bu ilimlerden sonra Arap 
diline olan vukûfiyeti artmış, Arap dilinin 
belagati üzerine önemli talebeler yetiştirme-
ye başlamıştır. Aynı zamanda birçok hoca-
dan Fıkıh ilmi almış, Hanefi fıkhı üzerinde 
yoğunlaşmış, Hanefi fıkhına dair tüm detay-
ları yedi sene içinde öğrenmiştir. Öğrendiği 
ilimleri Kuran ile harmanlayıp Şam’da ken-
dine has bir üslûp oluşturmuştur.

Hadis ilmine olan ilgisi

Şuayb hoca, hadis ilmine yoğunlaşıp, üze-
rinde tahkik derecesine geldiğinde otuz 
yaşındadır. Hadis ilmine olan sevgisi, onu 
hadislerin asıl kaynağına yönlendirmiş, ha-
dis râvilerinden gelen nakilleri tek tek in-
celeyerek geliş sıhhatini, nakleden râvinin 

B İ Y O G R A F İ

Ürdün’de Gizli Bir Hazine:  
ŞUAYB EL-ARNAVUT

1958’DE ŞAM’DA KURULAN EL-

MEKTEBET’UL-İSLÂMİYYE’DE 

HADİSLERİN TAHKİKİ 
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derecesini, hadisin 
Kuran’la olan mü-
nasebetini araştır-
mıştır. Büyük hadis 
külliyatlarını ele-
yerek, günümüze 
daha net ve ayıklan-
mış hadis kaynakla-
rı bırakmıştır. 

Hadis üzerine o ka-
dar yoğunlaşmıştır 
ki, Arap Dili üzerine 
yaptığı öğretmenliği 
bırakarak, tüm vaktini 
hadis ilmine vermiştir. 
Zamanla hadis tahkikçi-
liği alanında çığır açmış, 
alanının uzman ismi 
haline gelmiştir. Kurdu-
ğu medresede talebeler 
yetiştirip, birçok ülkeye 
ilmî araştırmalar görev-
lisi olarak yollamıştır.

Hocaları

Şuayb Arnavut hoca ilim 
dolu bir insandır. İlk ho-
cası, Şeyh Nâsiruddîn 
Elbânî’nin babası Nuh 
Necâtî’dir. Nuh Necâtî ise İstanbul’da Os-
manlı medreselerinde okumuş “koyu mu-
taassıp” bir Hanefî. O kadar ki, namazda 
ellerini kaldıran Şafii bir imamın arkasında 
namaz kıldığında namazını iade ediyor. “Üç 
sene ben de onunla birlikte namazları iade 
ettim, ama sonra ilim öğrenince bıraktım” 
diyor, Şuayb Arnavut hoca. Arnavutlar ge-
nelde, yapı itibariyle sert, selefiliğe müsait 
insanlar. Babası Hanefî ama babasında da o 
sert yapı fark ediliyor. Mesela, babasına oğlu 
Nâsıruddin Elbânî hakkındaki kanaati so-
rulunca, Şuayb el-Arnavut’un ifadesiyle ba-
bası aynen şöyle demiş, “Ben ona beddua 
etmiyorum. Ama onu hatalı görüyorum. 
Yaptığı doğru da olabilir, yine de imam 
olursa arkasında namaz kılmam!”

Elbânî hakkındaki kendi kanaatini sordu-
ğumuzda, Elbânî’nin ciddi anlamda fıkıh 

tahsil etmediğini, 
meşguliyet ve ihtisa-
sının hadis olduğu-
nu, yayımlanan fet-
valarında da birçok 
yanlışlar olduğunu 
anlatır. 

“Hadisler hakkındaki 
değerlendirmelerine 
itimat edebilir miyiz?” 
diye sorunca, “Değer-
lendirmeleri imam-
larınki ile uyuşuyor-

sa evet, değilse senin 
araştırıp kendi vardığın 
neticeye bakman lazım, 
çünkü hataları az değil” 
diyor.  

İkinci hocası ise Veh-
bi Süleymân Ğavcî el-
Elbânî’nin babası Süley-
man hocadır. Onunla, 
Nâsiruddin Elbânî’nin 
babası arkadaşdırlar. O 
da İstanbul medreselerin-
de okumuş bir Hanefi’dir 
Zaten oğlu, Şuayb ho-
canın da arkadaşı Vehbi 
Süleyman Ğavcî de, şu an 

hayatta, Hanefi mezhebine bağlı bir âlimdir.

Hadis kitap tahkikleri kimin elinden çıkı-
yor?

el-Mektebet’ul-İslâmiyye, 1958’de Şam’da 
kurulan Hadis tahkik derlemelerinin yapıl-
dığı bir kütüphanedir. Hadisleri düzeltme ve 
tahkiki yirmi yıla yakın sürmüştür. Gözlem 
ve uzun uğraşlar sonucu İslam’ın ana kaynak 
literatürüne çeşitli kitaplar eklenmiştir.

1982’de Amman’da Şuayb hocanın önder-
liğinde Mektebet’ur-Risale ilmi araştırmalar 
merkezi kurulmuştur. Geniş sayılacak bir 
kütüphanedir burası. Genç araştırmacılar 
orada çalışmış, hadis alanında dinî ilimler-
den geçmiş öğrenciler olarak yetişmişlerdir. 
Birçok aşamadan geçerek elimize kadar ula-
şan kaynak kitapların hadis tahkikleri, Şu-

HAFIZASINDA 
BİNLERCE HADİS 

VE ŞİİR VARDI. 
HER DERSTE BİR 
BÖLÜM OKUR, 

ONU ŞERH EDERDİ. 
İLK MEDRESEDE 

EZBERLEMİŞ OLDUĞU, 
İBN MALİK’İN BİN 
BEYİTLİK KİTABI 

HÂLÂ HATIRINDA.
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ayb hoca ve onun ve yetiştirdiği öğrencilerin 
elinden, bu kütüphanede çıkmaktadır.

Şuayb hoca bu kütüphanede öğrencilerine 
büyük bir hazine bırakmış, onlarla dosta-
ne bir ilişki kurmuş, talebelerine ‘babalık’ 
yapmıştır. Kendisinin başkanlığında oluşan 
kurulda tüm hadis ve tefsir kaynaklarında 
rivayetler yeniden gözden geçirilerek ayıkla-
malar yapılmış, dipnotlar eklenmiştir. 

Kendisini nasıl tanıdık?

Şuayb hoca dışarıdan bakınca sert mizaçlı, 
keskin, hocası gibi başka mezhep imamların 
arkasında namaz kılmayacak kadar olmasa 
da biraz ‘Haneficidir’. Fakat kendisini tanı-
dıkça bunun nedeninin 
içinde yetiştiği Arap top-
lumunun bir kalıntısı ol-
duğu anlaşılır. 

Ürdün-Amman’a ilim tah-
sil etmek için gittiğimde 
evim ve okulum arasında 
her gün yürüdüğümüz 
yarım saatlik bir yol vardı. 
O yol üzerinde geniş bah-
çeli, kalın duvarlı evler 
dikkatimi çeker, her geçti-
ğimde içlerinde kimler ya-
şıyor diye merak ederdim. 
Hadis alanında tez hazırlığı için Ürdün’e ge-
len bir ablamız, Şuayb el-Arnavut hocanın 
Ürdün’de oturduğunu, fakat adresini bilme-
diğini belirtti. Onun hocadan bahsetmesiyle, 
bende Şuayb Arnavut hocayı tanıma merakı 
oluştu. O ana kadar ismini niye hiç duyma-
mışım diye çok hayıflandım. Adresini araştır-
maya başladık, İlahiyat bölümündeki öğren-
ciler de dahil bir çok hocaya sorduk, lakin 
durum o kadar vahimdi ki, daha ismini söy-
ler söylemez, ‘o kim ki’ diyorlardı. Şaşkınlı-
ğımızı gizleyemiyor, diplerinde olan koskoca 
âlimi nasıl tanımazlar diye kendi kendimize 
soruyorduk. Oysa biz de onlardan farklı de-
ğildik. Bir ay sonra, Şuayb hocanın evimizin 
iki sokak ötesindeki o güzel evlerden birin-
de, gelini ve iki torunuyla birlikte yaşadığını 

öğrendik. Ziyaretine gittik, misafiri olduk. 
Zamanla aramızda hoca öğrenci ilişkisinden 
çok, baba evlat ilişkisi gelişti. Torunları bizi 
ev hanesinden biri gibi görüyorlardı. Hocayı 
çok seviyor, onun dersine can atarak gidi-
yorduk. Ailelerimizin yakın olmamasından 
ötürü bize baba gibi sahip çıkar, sofrasını 
paylaşır, çayını bizimle içerdi. Eşi rahatsızdı 
Şuayb hocanın. Bundan dolayı evde mutfak 
işini kendi yapar, yemeklerini kendi hazır-
lardı. Düzenli, tertemiz bir evi vardı. Seksen 
yaşında bir âlim için gördüğüm bu manza-
ra çok şaşırtıcıydı. Hocayı her hafta iki kez 
ziyaret edip, birlikte hadis dersleri yapmaya 
başladık. Kendisinden Hadis tahkiki hakkın-
da derin bilgiler alır, aynı zamanda Arap ve 

Arnavut kültürü ile Türk 
kültürünü karşılaştırıp 
değerlendirirdik. Çok de-

rin bir hadis bilgisi vardı 
Şuayb Arnavut hocanın…

Bir Arnavut’un mutfağı-
na misafir olmak

Mutfağında on iki çeşit, 
kendi eliyle kurduğu zey-
tinler, reçeller çok dik-
katimi çekmişti. Yaşına 
rağmen her işiyle kendi 
meşgul oluyordu. Utana-
rak ifade edeyim ki, daha 

önce hiç denemediğim ev yapımı Arnavut 
böreği ve Şam usûlü içli köfte yapmayı ken-
disi öğretti bana. Birlikte yaptığımız her der-
sin sonunda, onların meşhur, içi hurmalı ku-
rabiyeleri olan ‘Ma’mul’ ile Arap usûlü ‘mırra’ 
veya çay ikram ederdi. Sofrasını veya çayını 
reddetmek onu çok kızdırırdı. Bizi yolcu et-
mek için kapıya kadar gelir, mutfağından bir 
poşet dolusu meyveyi verir, ‘her akşam yiyip 
öyle yatın, yoksa hastalanırsınız’ derdi. Yine 
bir derste ‘yüzün sapsarı kesilmiş senin, sana 
bir ilaç yapalım’ diyerek bir hafta hurma pek-
mezi içirmişti bana. Şuayb hocanın göstermiş 
olduğu misafirperverliği ve iyilik (kendi ba-
bam dışında) hayatım boyunca unutamaya-
cağım bir âlim portresi çizdi gözümde.  

KADINLARIN 
İLİM ALANINDA 

YETİŞMESİNE ÇOK 
ÖNEM VERİR, ANNELİK 

SORUMLULUĞUNU 
AKSATMAMAK 

ŞARTIYLA ÇOCUKLARIN 
BUNA BAHANE 

OLAMAYACAĞINI 
SÖYLERDİ.
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İlminin derinliği kendisine zerre kadar 
gurur ve kibir vermemişti

İlminin güzelliği, bilgisinden ziyade onda 
mütevazılık ve misafirperverlik olarak yan-
sıyordu. İlim yolcusu olan tüm talebelere 
evladı gibi muamele eder, onların sağlıkları-
nı kendi sağlığı gibi önemserdi. Hafızasında 
binlerce hadis ve şiir vardı. Her derste bir 
bölüm okur, onu şerh ederdi. Kendisinin 
ilkokul medresesindeyken ezberlemiş oldu-
ğu, İbn Malik’in bin beyitlik Arap grameri-
ne dair şiirlerden oluşan kitabı bugün hâlâ 
hatırındaydı. Birçok talebeye burs ve harçlık 
verir, okul giderlerini, ihtiyaçlarını görürdü. 
Umre’ye, Hacc’a talebe gönderir ve karşılı-
ğında sadece okumaya yönlendirirdi. 

İki güzel ve hoş sohbet insan: Üstad Şu-
ayb Arnavut ve babam Mustafa İslâmoğlu

Nasıl mı oldu? Şüphesiz Şuayb hoca ile ya-
pılan en güzel dersler, içinde vahyin anıldığı 
derslerdir. Onun tatlı sohbeti, hoş üslûbu bir 
de babam hakkında soruları da olunca ders 
saati akşamı bulurdu. Yine bir tefsir dersin-
de iken yaptığım yorumlardan birine, ho-
cam Şuayb Arnavut, ‘sen tefsir bölümü mü 
okudun?’ diye sordu’. “Hayır, benim babam 
müfessirdir. Ben de bir Kuran’ın talebesi ola-
rak, onun açtığı yolun yolcusuyum” diyerek 
yorumlarımın babama ait olduğunu dile ge-
tirdim. Şuayb hocam, bahsettiğim farklı ve 
güzel yorumların sahibini oldukça merak 
ederek, ‘bir gün babanla tanışmak isterim’ 
dedi. Birkaç gün sonra babamla kendisini 
telefonda görüştüreceğimi söyledim. Ara-
dık. Telefonda karşılıklı görüşmeleri oldu. 

‘Ya Şeyh’ diyerek uzun bir sohbete başladılar. 
Karşılıklı dua ve selamlarla vedalaştılar. On-
lar orada vedalaşırken asıl muhabbet ondan 
sonra başlıyordu. Şuayb hoca her dersimiz-
de, ‘baban bu konuda ne düşünüyor’ diyerek 
onun fikri inşasını merak ediyor, ilmî kritik-
ler yapıyordu bizimle.

İstanbul’a döndüğümde babam,  Şuayb hoca 
ile ilgili haberleri alıyor, “Kızım, sakın eteği-
ni bırakmayın. Sık sık gidin ziyaret edin, o 
çok değerli bir zat” diyordu. O bizim için bir 
lütûftu.  

Daha önce bize elma soyan, kendi elleriyle 
börek yapan, eve dönüş paramızı zorla cebi-
mize koyan, para verip ailelerimize zorla tatlı 
aldıran, hediyelerini reddettiğimizde hid-
detlenen, -babam dışında- böyle değerli bir 
hocam olmamıştı. Babamın bir ikinci örneği 
gibiydi Şuayb hocam.  Kendisini tanıdıkça 
ahlâk ve erdem temsili örnekliği ile hayatımı 
ne kadar kuşattığını fark etmiş, asıl yüceliğin 
bilgi sahibi olmak olmadığını onu tanıdıkça 
öğrenmiştim.

Şuayb hoca Türkiyelileri çok sever, 
Osmanlı’ya çok değer verirdi

Her çeşit ilme saygısı vardı. Arapçılık yap-
maz, taassupçuluğu sevmezdi. Kütüphanesi 
onun için her şeydi. Kitaplarla her daim ha-
şir neşir olur, onları hediye etmeyi çok se-
verdi. Türkiye’ye dönerken bana Kurtubi’nin 
Tefsirinden, Zadu’l-Meâd’a kadar bir sürü 
kitap vermiş, kendisine nasıl teşekkür ede-
ceğimi sorduğumda onları okuyup, babama 
selamını ileterek teşekkür edebileceğimi söy-
lemişti. 

Kadınların ilmi konularda kendilerini yetiş-
tirmesine çok önem verir, anneler sorumlu-
luklarını aksatmadığı sürece çocukların buna 
bahane olamayacağını söylerdi. “Ülkemizde 
başörtüsü problemi var” dediğimiz de bize, 
“ne olursa olsun okuyun, burada veya başka 
yerde kendinizi yetiştirin” derdi. Türkiye’ye 
döneceğimizi duyduğunda üzülmüş, ısrarla 
orada kalmamızı, yüksek tahsil yapmamı-
zı istemişti. Şuayb Arnavut hoca, yeni nesil 
gençler tarafından örnek alınması gereken 
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bir şahsiyettir. Fazileti, cömertliği ve saygın-
lığı küçük büyük herkese örnektir.

İbn-i Mesud’a ilim nedir diye sorulduğunda, 
“İlim çok hadis nakletmek, çok malûmat sa-
hibi olmak değil, ilim; haşyet sahibi olmak-
tır.” demiş. Bugünün âlim tarifi, Şuayb Ar-
navut hoca üzerinden bir kez daha yenilen-
melidir. O çocukluğunda hayalini kurduğu 
ilim dolu bir kütüphaneye sahip olmuş, tüm 
İslam âlemini ilmiyle zenginleştirmiştir. 

Üzerinde tahkik yaptığı kitaplar şunlar-
dır:

el-Mektebet’ul-İslâmiye’de yayımlananlar:

- Şerhu’s-Sunne, Beğavi, 16 cilt

- Ravdatu’t-Talibin, Nevevi, Abdulkadir Ar-
navut ile birlikte, 12 cilt

- Muhezzeb el-Eğânî, İbn Manzur, 12 cilt

- El-Mubdi’ fî şerhi’l-Mukni’, İbn Muflih el-
Hanbeli, 10 cilt

- Zadu’l-Mesir fi İlmi’t-Tefsir, İbn Cevzi, Ab-
dulkadir Arnavut ile birlikte, 9 cilt

- Metalibu Uli’n-Nuha fi Şerhi Ğayeti’l-
Munteha, Ruhaybani, müşterek, 6 cilt

- El-Kâfi fi fıkhı’l-İmam el-Mubeccel Ahmed 
b. Hanbel, İbn Kudame, müşterek, 3 cilt

- Menaru’s-Sebil fi Şerhi’d-Delil, İbn Davyan, 
2 cilt

- El-Menazil ve’t-Teyyar, Usâme b. Munkız, 
1 cilt

- Musnedu Ebi Bekr, Mervezi, 1 cilt

Muessesetu’r-Risale’de yayımlananlar:

- Siyeru A’lami’n-Nubela, Zehebi, 25 cilt

- El-İhsan fi Takribi Sahihi İbn Hibban, Bi-
Tertibi’l-Emir Alauddin Faris, 18 cilt

- Sunenu’n-Nesai el-Kubra, Hasan Çelebi ile 
birlikte, 12 cilt

- El-Avasım ve’l-Kavasım fi’z-zebbi an sunne-
ti ebi’l-kasım, İbn Vezir, 9 cilt

- Sunenu’t-Tirmizi, 6 cilt

- Sunenu’d-Darakutni, Hasan Çelebi ile bir-
likte, 5 cilt

- Zadu’l-Mead fi Hadyi Hayri’l-İbad, İbn Kay-
yım, Abdulkadir ile birlikte, 5 cilt

- Tarihu’l-İslam, Zehebi, Dr. Beşşar Avad 
Ma’ruf ile birlikte, sadece 4 cildi yayımlandı

- Et-Ta’liku’l-Mumecced Şerhu Muvattai Mu-
hammed, Ebu’l-Hasenat el-Leknevi, 4 cilt

- Musnedul-İmam Ahmed, 50 cilt olarak ya-
yınlanan el-Mevsuatu’l-Hadisiyye el-Kübra 
içerisinde, - Muessesetu’r-Risale üstadın ön-
derliğinde yayımlamayı planlıyor.

- El-Adabu’ş-Şeriyye ve’l-Men’u’l-Meriyye, 
İbn Muflih el-Hanbeli, Ömer Hasan el-
Kayyam ile birlikte, 4 cilt

- Tabakatu’l-Kurra, ez-Zehebi, Dr. Beşşar Ma-
ruf ile birlikte, 2 cilt

- Mevaridu’-z-Zam’ân bi-zevâidi Sahih-i İbn 
Hibban, Heysemi, Rıdvan Araksûsî ile birlik-
te, 2 cilt

- Şerhu’l-Akide et-Tahaviyye, İbn Ebi’l-İzz, 
Dr. Abdullah et-Türki ile birlikte, 2 cilt

- Riyadu’s-Salihin, Nevevi, 1 cilt

- El-Merasîl, Ebu Davud, 1 cilt

Allah, Şuayb hocamız ve onun gibi ilim yo-
lunda ömrünü kurban edenlerden razı ol-
sun.

--

Şuayb bin Muharrem el-Arnavut

1928 Şam doğumlu, seksen yaşında, orta 
boylu, hafif topluca, beyaz tenli bir insan. 
Yüzüne bakınca Arap olmadığı belli olan 
dünyaca ünlü bir hadis tahkikçisi. Aslen Ar-
navut olup 1926’da babasının dinî ilimlere 
olan sevgisi nedeniyle Şam’a göç etmişlerdir. 
Babası zamanla ilmini ispatlamış, Şam’da 
ilim adamlarının sevgisini kazanmıştır. Şuayb 
hoca babasının gölgesi altında İslamî ilimleri 
öğrenerek büyümüştür. Çocukluğundan iti-
baren temel ilmî bilgiler, onun zihin ve ruh 
dünyasını doldurmuş, Kur’an’ın ruhuna in-
mek için Kur’an hafızı olmuş, çocuk yaşta 
Arap diline dair çeşitli hocalardan nahiv, sarf, 
belagat ilmi almıştır.   
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İstiaze, Arapça âze’den türetilmiş bir 
mastardır. Azdıran zarar ve tehlike arz 

eden amel ve güçlerden Allah’a ve O’nun 
dinine iltica ve hicret etmek, sığınmak anla-
mındadır. Şifa niyetiyle takıldığı için muska-
ya ûze denilmiştir.1 İstiaze eden mümin, bü-
tün insan, cin, şeytan, görünen, görünme-
yen şer güçlerden Allah’a iltica etmektedir.

Sığınma mümin için manevî bir zırh ve 
kalkan konumundadır. Mümin Allah’a sı-
ğınmakla zayıf ve korunmaya muhtaç oldu-
ğunu itiraf etmekte ve Allah Teâlâ’nın son-
suz güç ve kudretine sığınmaktadır. İstiaze, 
müminin şeytan ve şeytan avenesine karşı 
dik duruşunu ifade etmektedir. Bu bakım-
dan tüm meşru eylemlere girişmeden önce 
Allah’a sığınmak, yani istiaze etmek mümi-
nin şiarlarındandır. 

Kur’an istiaze edilmesi ve korunması gere-
ken iki tehlikeye dikkat çeker.

1. Şeytan ve onun şerrinden: “Eğer şeyta-
nın fitlemesi seni dürterse hemen Allah’a 
sığın.”2

2. Cahiller güruhundan olmaktan: “ …
Cahiller güruhundan olmaktan Allah’a 
sığınırım.”3  

Şeytan ve cahil olmak birbirinden tehlikeli 
iki şer ve iki tehlikedir. Makalemizde 

1 Krş. Rağib, Müfredat,a.ve.ze.mad.
2 A’râf, 7/200.
3 Bakara, 2/67.

İ N C E L E M E

Cahiller Güruhundan 
Olmaktan Allah’a Sığınmak

CAHİLİYE, ALLAH’IN 

İNDİRDİĞİ HÜKÜMLERİ 

KABUL ETMEYİP, 

BUNLARIN YERİNE 

İNSANLARIN ORTAYA 

KOYDUKLARI HÜKÜM VE 

DÜŞÜNCE SİSTEMLERİNİ 

TERCİH ETMEKTİR. 

ABDULCELİL CANDAN

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

Yüksek Okulu Öğretim Üyesi
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-inşallah- cahiller arasında yer almanın tehli-
kesini ve ondan Allah’a sığınmanın önemini 
ele alacağız.

Kur’an’da cehl kelimesinin türevleri

 Kur’an’da cehl mastarı geçmemektedir.4 An-
cak cehlin türevleri, cahil5, cehul6, cehalet7 ve 
cahiliyye8 kelimeleri geçmektedir. Kur’an’da 
geçen bu ifadelerin kısaca açılımı şöyledir:

Cahil: Bilgisiz ilimsiz kişi demektir, ilimden 
mahrum kalma anlamına gelen cehl mastarı-
nın ism-i failidir. Kuran’da üç anlamda kul-
lanılmıştır:

 1. Cahil, “Kendini bilmez kimseler onlara 
laf attığında (incitmek-
sizin) “Selam!”derler 
geçerler.”9 âyetinde 
olduğu gibi, beyinsiz ve 
kendini bilmez anlamın-
dadır. Her türlü bilmezlik 
cehalettir. Müslüman’ın 
cahile iltifat etmemesi, 
yüz çevirmesi, bir filozof 
veya bilgenin bir çocuk 
ya da akıl hastasından 
yüz çevirmesi ve ona il-
tifat etmemesi gibidir.

2.  Cahil, “De ki: Ey cahiller! Bana 
Allah’tan başkasına kulluk etmemi mi 
emrediyorsunuz?”10 âyetinde olduğu gibi, 
müşrik anlamındadır. Cahiliye toplumları 
şirk toplumlarıdır. Bu nedenle İslam öncesi 
Mekke ve Medine’ye şirk toplumu anlamına 
gelen Daruş’ş-Şirk denilmiştir. Cahilliğin bir 
türü de, şirk ve onun türevlerine özenmek-
tir.

 3. Cahil, “… Bilmeyen kimseler iffetle-
rinden dolayı onları (fakirleri) zengin 

4 Bkz.Muhammed Fuad Abdulbaki,el-Mu’cemu’l-
Müfehres li-Elfazı’l-Kur’an, c.h.l. mad.

5 Bkz. Bakara, 2/67.
6 Ahzab, 33/72.
7 Bkz. Nisa , 4/17.
8 Âl-i İmran, 3/154.
9 Furkan, 25/63.
10 Zümer, 39/64.

zanneder.”11 âyetinde olduğu gibi herhangi 
bir konuda bilgisiz ve gafil kişi anlamında-
dır. İffetli ve istemekten sıkılan bazı kimseler 
toplum tarafından bilinmediğinden,  fakir 
olmalarına rağmen zengin olarak bilinirler.

Cehul: Cehl mastarının mübalağa ism-i fa-
ilidir. “Doğrusu insan çok zalim, çok 
cahildir.”12 âyetinde geçtiği gibi cehul, aşırı 
derecede bilgisiz anlamındadır. Cehul keli-
mesinin geçtiği tek âyet budur.

Cehalet: Arap dilinde simaî mastarlardandır. 
“…Allah’ın kabul edeceği tövbe, ancak 
bilmeden kötülük edip de sonra da  tez 
elden tövbe edenlerin tövbesidir…”13 

âyetinde olduğu gibi, bil-
gisizlik, gaflet, inanç za-
fiyeti, saldırgan gibi an-

lamlara gelir.14 Buna göre 
her günah cehalettir, her 
günahkâr cehalet işlemiştir. 
Ne var ki Müslüman cahil 
değildir; zira cahil kalıcı bir 
vasıftır; cehaletle karışık 
bazı eylemlere karışabilir. 
Mümin, hata ya da günah 
işlediğini fark edince beşer 

olması hasebiyle, “Takvaya erenler var ya, 
onlara şeytan tarafından bir vesvese do-
kunduğunda Allah’ın (emir ve yasakları-
nı) hatırlayıp hemen gerçeği görürler.”15 
âyetinde de belirtildiği gibi, hatasını anlar, 
yüz çevirir ve tövbe eder.16

Cahiliye: Cehl mastarından türetilmiş kav-
ramlardan bir tanesi de cahiliyedir. Cahiliye, 
Allah’ın indirdiği hükümleri kabul etmeyip, 
bunların yerine insanların ortaya koyduk-
ları hüküm ve düşünce sistemlerini tercih 
etmektir. Cahiliyenin karakteristik özelliği,  
zulüm ve şirk üzerine kurulmuş olması ve 

11 Bakara, 2/273.
12 Ahzab, 33/72.
13 Nisa, 417.
14 Halidî,Salah Abdulfettah, et-Tefsiru’l-Mevdûî, 

s.147.
15 A’râf, 7/201.
16 Halidî,a.g.e., s.146. 

CAHİLİYENİN 

KARAKTERİSTİK 

ÖZELLİĞİ,  ZULÜM VE 

ŞİRK ÜZERİNE KURULMUŞ 

OLMASI VE ONLARDAN 

BESLENMESİDİR.
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onlardan beslenmesidir.  Cahiliye enforma-
tik ve sistematik cahilliktir. Cahiliye kavra-
mı, münafık kavramında olduğu gibi, İslam 
öncesi cahiliye döneminde kullanılmayıp ilk 
olarak Kur’an tarafından kullanılmıştır.17 Hz. 
Ömer’in, cahiliyeyi bilmeyen bir kesim orta-
ya çıkınca, İslamî şiarlar yavaş yavaş hayattan 
kaybolacaktır, vecizesi şerrinden korunmak 
gayesiyle cahiliyeyi öğrenmenin önemine 
vurgu yapmaktadır.

 Kur’an-ı Kerim, cahiliye kavramını İslam 
karşıtı tasavvurlar için kullanır. Ahlâkta, adet 
ve geleneklerde, ailede hüküm vermede cahi-
liyet söz konusudur.18 “Evlerinizde oturun,  
eski cahiliye âdetinde olduğu gibi, açılıp 
saçılmayın.”19 âyeti cahiliyeyi; 

a) İlk dönem cahiyesi, 

b) Eski dönem cahiliyesi 
olmak üzere ikiye ayır-
maktadır. 

Âyet, mefhum-u muhali-
fiyle de yeni ya da sonra-
dan gelecek bir cahiliye-
nin söz konusu olduğuna 
işaret etmektedir. Günü-
müzde görülen gelenek, 
adet, eğitim, ahlâk ve ahkâmın çoğu cahili-
yeyi temsil etmektedir. 20 “Evlerinizde otu-
run,  eski cahiliye âdetinde olduğu gibi, 
açılıp saçılmayın.”21 âyetinin dikkat çektiği 
gibi, cahiliyenin belirtilerinden birisi çıplak-
lık kültürüdür. Cahiliye tüm kurum ve ku-
ruluşlarıyla çıplaklığı özendirir ve ona davet 
eder. İffeti pazarlama konusu yapar. İnsan-
larda kişiliği değil, dişiliği öne çıkarır. “O 
zaman inkâr edenler kalplerine taassubu, 
cahiliye taassubunu yerleştirmişlerdi...”22  
âyeti cahiliyenin küfür ve yanlışta ısrar etme 
özelliğine dikkat çekmektedir.

17 Ahmed Emin, Fecru’l -İslam, s.70.
18 Bkz. Seyyid Kutub, Fizilal’i- Kur’an, 5/2861.
19 Ahzab, 33/33.
20 Halidi, et-Tefsiru’l- Mevdûî, s.173.
21 Ahzab, 33/33.
22 Fetih, 48/26.

Cahiliye toplumları erdemlik, hizmet ve tak-
va gibi değerler üzerine değil,  sınıf, ırk ve 
rengi esas alır; vahdet yerine sınıflaşmayı, da-
yanışma yerine ayrışma ve kavgayı ön plana 
çıkarır. İslam öncesi müşrik Arap toplumu 
ırk ayırımcılığı üzerine kurulmuştu. Cahiliye 
toplumları, kavgalı sanal ve geçicidir.

 Cahiliyenin sergilendiği alanlardan birisi de 
ahkâm; yani idaredir. “Yoksa onlar  (İslam 
öncesi ) cahiliye idesini mi arıyorlar?  İyi 
anlayan bir bir topluma göre hükümranlı-
ğı Allah’tan daha güzel kim vardır?”23 âyeti 
iki türlü idarenin varlığına dikkat çekmekte-
dir; Allah’ın ortaya koyduğu ve razı olduğu 
ahkâm ve idare ve onun dışında kalan tüm 
idare biçimleri. Allah’ın ahkâmı fıtratı esas 

alırken, cahiliye ahkâmı 
uygulamada ahkâm ko-
yucularının özelliklerini 

ortaya koyar, intikam ve 
kin insan zafiyetini öne çı-
karır.  

 

Cahilin psikozu 

Cehalet uyuşturur; bu 
uyuşturmanın neticesidir 

ki, cahil insanlar din adına helalleri haram, 
haramları helal kılarlar; masumları suçlu, 
suçluları masum ilan ederler, kimileri veci-
beleri kaldırır, kimileri de yeni farzlar ortaya 
koyar; bazı insanları tekfir eder, bazılarını da 
bid’atçı ve fasık ilan ederler.

          Cahil, dinden, dünyadan hatta kendi-
sinden, yaratılış gayesinden habersizdir.  Ce-
halet, karanlık, taklit, illet, zillet ve ölümdür. 
Bu bakımdan cahil zelildir,  ruhu karanlıktır 
ve yürüyen ölüdür.

     Tarihte, Haşaviye adındaki bir azınlık 
dışında, ilmi, delili ve araştırmayı dışlayan 
olmamıştır. Haşaviye, tahkik ve araştırmayı 
hoş karşılamamış, haram olarak algılamış, 
ilim tahsilini gereksiz görmüştür, kendilerini 

23 Mâide, 5/50.

CAHİL, DİNDEN, 

DÜNYADAN HATTA 

KENDİSİNDEN, 

YARATILIŞ GAYESİNDEN 

HABERSİZDİR.  CEHALET, 

KARANLIK, TAKLİT, İLLET, 

ZİLLET VE ÖLÜMDÜR. 
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helak ettikleri gibi başkalarını da helak olma-
sına sebebiyet vermişlerdir.

Cahilin yaptığı her eylemin fesadı salahından 
çoktur.  Günahkâr bir âlim ile cahil bir abid 
imtihana tabi tu tulmuş. İlkin cahil abide, 
“Allah, üçün üçüncüsüdür.” denilmiş. Abid 
taklitten gelen bir direnç göstermiş. Kendisi-
ne, “okuduğumuz âyettir,” denilince, bocala-
yıp kalmış ne yapacağını şaşırmış ve çare siz 
kalınca “Âyet karşısında ne yapabiliriz ki ?” 
diyerek şirke gitmiştir. Abidi imtihan eden 
zat bu defa günahkâr âlime gitmiş. O esnada 
içki iç mekle meşgulmüş. Cahile sordukları-
nın aynını kendisine de sor muş. Sarhoş âlim 
kızmış, elindeki kadehi 
soruyu sorana fırlatmış 
ve “evet âyettir ancak 
âyeti eksik okuyorsun” 
deyip âyeti olduğu gibi 
aktarmış: “Muhakkak ki 
Allah üçün üçüncüsüdür 
diyenler kâfir olmuşlar-
dır.” (Mâide, 5/73.)24

 Hariciler örneğinde ol-
duğu gibi, cahil insanlar, 
cihat ve davet adına katli-
amlar yapar, kan dökerler. Nitekim Hariciler, 
ilim öğrenmeden ibadete, fıkıh öğrenmeden 
cihad yaptıklarını iddia ettiler. İlimsiz iba-
det olsaydı onların abit ve zahit olması ge-
rekirdi. Onlar kadar ibadet eden, doğru söz 
söyleyen bir kesim yoktu. Hz. Ali’yi şehit 
eden Abdurrahman b. Mulcem geceleri iba-
detle geçirir, şehit edince de şükür secdesine 
kapanır, menfur eylem için kadir gecesini 
seçer, eylemi gerçekleştirdikten sonra şü-
kür secdesine kapanır. Yezit ve avenesi, Hz. 
Hüseyin’i tekbir ve sevinç çığlıklarıyla şehit 
ettiler.  Miladi 930’lu yıllılarda Karmatılar, 
Arap Yarımadası’nın doğusunu ele geçirirler. 
Haceru’l-Esved’i yerinden söküp götürürler. 
Aylarca teşhir ettiler. “Yanlış ve haksız isek, 
Ebraha’nın ordusuna saldıran Ebabil Kuşla-
rı bizlere de saldırır,” iddiasında bulundu-

24 Bkz. El-Medenî, Muhammed b. Osman, 
Tebsirettü’s-Salikin, s. 74. 

lar. Haceru’l-Esved’i yirmi yıl ellerinde kal-
dı. Daha garibi, iğrenç hareketi Allah adına, 
O’na yaklaklaşmak ve memleketi bereketlen-
dirmek gayesiyle yapmış olmalarıydı. 

        Karşılaşılan musibet ve kargaşaların 
tamamı, ya cehaletten ya da eksik ilimden 
kaynaklanmaktadır. Hz. Ali’nin, “Be limi iki 
kesim büktü. Günahkâr âlim ve cahil abid” 
vecizesi cahil ve cehaletin vahametine dikkat 
çekmektedir.      Cehalet, ölüm ve körlük 
olduğundan sahibini hem komik hem de 
garip durum larla karşı karşıya bırakmakta, 
onarılmaz hata ve tehlikeli uçurum lara yu-
varlatmaktadır.

 Cahillerin İslam toplu-
munda açtığı yaralar 

Her fesat, fitne ve musibe-
tin nedeni cehalet olduğu 
gibi, her hayır ve saadetin 
nedeni de ilimdir. Cehalet 
neticesinde maruf mün-
ker, münker maruf hâline 
gelmekte; sünnet bid’at, 
bid’at de sünnet olarak 
algılanmakta, batıl hak 
yerine, hak da batıl yerine 

geçmektedir. 

İslam, şu dört kesimden gördüğü zararı kim-
seden görmemiştir: 

1.Bildikleri hâlde bildikleri ile amel etme-
yenlerden. 

2.Bilmedikleriyle amel etmeyenlerden. 

3.Bilmedikleri hâlde öğrenmeyenlerden. 

4.İnsanları öğrenmekten alıkoyanlardan.

Peygamberlerin karşılaştıkları en büyük mu-
halefet, cahil ve mukallitlerden gelmiştir. Ce-
halet, hidayetin önünde en büyük perdedir, 
hidayetin kalbe girmesini önler, gözü körel-
tir, dili kurutur,  kulağı sağır eder. Kimisinin 
gözü ceylan gözü gibi olduğu halde görmez. 
İbn Mektum örneğinde olduğu gibi, kimisi-
nin baş gözü görmediği halde kalp gözü gö-
rür. Ebu Cehil örneğinde olduğu gibi, kimi-

HZ. ALİ’NİN, “BE LİMİ 

İKİ KESİM BÜKTÜ; 

GÜNAHKÂR ÂLİM VE 

CAHİL ABİD” VECİZESİ 

CAHİLİN VE CEHALETİN 

VAHAMETİNE DİKKAT 

ÇEKMEKTEDİR.      
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sinin de baş gözü olduğu halde, kalp gözü 
görmez. Ebu Cehil, Mekke toplumunda az 
sayıda okuma yazma bilen holding sahibi ve 
sayılı entelektüel kişilerdendi. Bu özellikleri 
kendisinden Cahillerin Babası sıfatını kaldır-
maya yetmedi. Böyleleri, “Onların kalpleri 
vardır, onlarla kavramazlar, gözleri vardır 
onlarla görmezler, kulakları vardır onlarla 
işitmezler…”25; “…Ama gerçek şudur ki 
gözler kör olmaz, lâkin göğüsler içindeki 
kalpler kör olur.”26 âyetlerine muhataptır-
lar. 

Allah’tan başkasına ibadet etmenin tek nedeni 
cehalet ve bilgisizliktir. “Müşriklerden biri 
senden eman dilerse 
Allah’ın kelamını işitip 
dinleyinceye kadar ona 
eman ver.”27 âyeti şirke 
düşmenin önemli bir ne-
deninin Kur’an’dan uzak 
durmaktan kaynaklanan 
cehalet olduğunu göster-
mektedir. Kıyameti inkâr 
edenler cehalet ve yersiz 
şüphelerden inkâr etmiş-
lerdir. Hz. İsa’nın öldürül-
düğünü iddia edenler ce-
haletten dolayı bu iddiada 
bulunmuşlardır. “Zanna 
uymaktan başka hiçbir bilgileri yoktur. 
Kesinlikle onu öldürmemişlerdir.”28 Ço-
cuklarını öldürenler cehaletten dolayı öl-
dürmüşlerdir.  “Bilgisizlikleri yüzünden 
beyinsizce çocuklarını öldürenler muhak-
kak ki zarara uğramışlardır.”29

                 Allah’tan başkasına ibadet etmenin 
en önemli nedeni de bilgisizliktir. “Müşrik-
lerden biri senden eman dilerse Allah’ın 
kelamını işitip dinleyinceye kadar ona 
eman ver”30 âyeti, şirke düşmenin önemli 

25 A’râf, 77127.
26 Hac, 22/46.
27 Tövbe, 9/6.
28 Nisâ, 4/157.
29 En’âm, 6/40.
30 Tevbe, 9/6.

bir nedeninin Kur’an’dan uzak durmak oldu-
ğunu göstermektedir.

       Cehalet uyuşturur. Bu uyuşturmanın 
neticesidir ki cahil insanlar suçluları masum, 
masumları suçlu ilan ederler; kimileri veci-
beleri kaldırır, kimileri de yeni farzlar ortaya 
koyar; kimisini tekfir eder, kimilerini bid’atçi, 
kimilerini fasık ilan ederler.

Cahil, hakkıyla Allah’ı, Peygamberi bilmez, 
hatta kendisinden bile habersizdir. Cahil 
başta kendisinin, sonra da toplumun kısacası 
bilmediği her şeyin düşmanıdır

Akif, her dönemde İslam ve Müslümanların 
en büyük düşmanı olan cehaleti şöyle dillen-

dirir:

Ey derd-i cehalet sana düş-
mekle bu millet

Bir hâle getirdin ki ne din 
kaldı ne namus!

Ey sine-i İslam’a çöken kap-
kara kâbus,

Ey hasımı hakiki seni öldür-
meli evvel;

Sensin bize düşmanları üs-
tün çıkaran el.

   Bilen, donanımlı askeri, 
cahil ise eli boş olarak cepheye koşan askeri 
andırır, her an mağlup olması mukadder dir. 
Âlime, melekler selam dururken, cahilden 
şeytan bile uzaklaşıp, Allah’a sığınmaktadır.

 Ca hil, toplumun bünyesinde zararlı bir un-
surdur. Cahilin topluma zararının farkında 
olan İmam Şafii, yaşı ilerlemiş birine, “Hadis 
ve fıkıh ve İslam tarihinden bazı sorular yö-
neltir. “bilmiyorum” cevabını alınca, “Allah 
müstahakkını versin, hem kendini hem de 
İslâm’ı mahvettin” der.31

 Cahil ve cehaletin yerilmesi

İlmin tüm güzel vasıfları cehalet de tüm kötü 
vasıfları barındırır. Nitekim bir âlime, ey ca-

31 İbnü Kayyım, el-Cevzi, Fadlu’l -İlmi ve’l Ulema, 
Nşr: Salih Ahmed eş-Şami, s. 328. 
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hil, denildiği zaman kızar. Ca hile de âlim ol-
madığı hâlde, ey âlim, denilince sevinir. İbn 
Cevzi herhangi bir gerekçe olmadan yıllarca 
secde-i sehiv yapan bir abitten bahseder. 
Kendisine, “gereksiz sec deleri neden yaptın?” 
sorulduğunda “ihtiyat için” yaptığını söyler-
miş. Bunun üzerine bir fakih kendisine, “kıl-
mış olduğun tüm na mazlar geçersizdir, zira 
namazdan olmayan bir şeyi ona ilave etmiş-
sin,” demiştir.32

 İslâm hukukunda kadına özgü bir hak ola-
rak, kendisiyle evle necek eşinin ilim bakı-
mından ondan düşük bir pozisyonda; yani 
cahil olma ması gerek. İlim bütün meslekler-
den daha üstündür. Zen-
gin bir erkek, âlime bir 
kadına denk olmaz.33 

 Geçmişte suç işleyen 
âlimleri cahillerin yanına 
hapsetmekle en büyük 
ceza verilmiş olurdu. Şey-
bani, “eğer el yazmıyorsa, 
el değil ayaktır ” diyerek 
yazma yan elin ayaktan 
farklı olmadığını söyle-
miştir. Keza Abdullah b. Mekhul, “Yazmayan 
elin diyeti yoktur,”34 de mekle yazı yazmayan 
elin hiçbir kıymete haiz olmadığını vurgula-
mak istemiştir.35 “Şimdi, Rabbinden sana 
indirilenin gerçekten hak olduğunu bilen 
bir kimse kör olan kimse gibi olur mu?”36 
âyeti, ilmin aydınlık ve basiret, cehaletin ise 
körlük ve karanlık olduğuna işaret etmek-
tedir. Bu nedenle başta şeytan olmak üzere 
tüm şer güçler, insana tahakküm etme yolu-
nun cehaletten geçtiğini iyi bilirler.  

İslâm, cahilin münazaraya girmesini yasak-
lamışken, âlimin müna zaraya girmesine mü-

32 İbn Cevzi, Saydu’l-Hatır, s. 102. 
33 Âlûsi, Mahmud Şakir, Ruhu’l- Meâni,3/ 2477. 
34 Ahmed b. Ali el-Keşandi, Süphü’l Aşa fi’l Sanati’l 

İnşa, 1/s. 65. Nakleden: Şakir Gözütok’un ‘İslâm 
Tarihinde Kadın Eğitimi ile İlgili Bazı Yaklaşımlar’ 
başlıklı makalesi, Yüzüncü Yıl Üniversitesi Sosyal 
Bilimler Enstitüsü Dergisi, sayı: 2, 2001. 

35 Gözütok a.g.m. 
36 Rad, 13/19. 

saade etmiştir.37 Cehaletin ölüm olduğunu 
şu âyetten öğreniyoruz: “Ölü iken diriltti-
ğimiz, insanlar arasında yürümesini sağ-
layan bir aydınlık verdiğimiz kişi, içinden 
çıkamayacağı karanlıklarda kalan kişi gibi 
olur mu hiç?”38 âyet, ilim sahibi olmayanın; 
yani cahilin ölüler mesabesinde olduğunu 
belirtmektedir.39 “Tıpkı şeytanın meseli 
gibi ki, insana: “İnkâr et!” dedi de, inkâr 
edince: “ben senden uzağım, çünkü ben 
âlemlerin Rabbi olan Allah’tan korkarım 
dedi.”40 âyeti de şeytanın bile cahilin düş-
tüğü konuma düşmek istemediğini ve cahi-
lin kötülüğünden Allah’a sığındığına dikkat 
çekmektedir.

   Âlime, melekler selam 
dururken, cahilden şeyta-

nın bile uzaklaşıp, Allah’a 
sığınması manidardır. Hz. 
Peygamber, yaralı olduğu 
hâlde teyemmüm etmeyip 
suyla abdest aldığı için ve-
fat eden sahabi hakkında 
şöyle buyurdu, “Adamca-
ğızı öldürdüler, Allah da 
canlarını alsın. Kalbin 

ilacı soru sormaktır. Bilmedilerse neden 
sormadılar?”41 

Hulasa, dünyada hayır, güzellik adına ne var-
sa ilmin neticesi olduğu gibi, isyan, günah ve 
çirkinlik adına da ne varsa cehaletin eseri ve 
neticesidir. Cehalet musibetlerin en kötüsü, 
ilim de haz ve nimetlerin en güzelidir. İlim 
din olduğu gibi din de ilimdir. Bu ne denle 
ulemanın en büyük güç ve en önemli özellik-
leri ilimdir. Cahil ve cehaletin tarih boyunca 
açmış olduğu yaraları öğrenme bağlamın-
da İbn Hazm’ın el-Milel ve’n-Nihel, Eş’ari’nin 
Makâlâtü’l-İslâmiyyin benzeri ekol ve mez-
hepler tarihi türü kaynakların incelenmesi-
nin yararlı olacağını düşünmekteyiz.  

37 Râğib, el-Zeria ila Mekarimi’ş-Şeria, s. 118. 
38 En’âm, 6/122. 
39 İbn Kayyım, Miftah, I/ 55. 
40 Haşr, 59/16. 
41 Ebud Davud, Taharet, 125. 
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arım toplumunda servetin ve gücün 
kaynağı kas gücü idi. Kas gücüne yani 

daha çok erkek evlada sahip olanlar daha 
çok kazanıyordu. Erkek evlada sahip ol-
mak da toplumda bir üstünlük anlamına 
geliyordu. Hatta daha çok erkek evlada sa-
hip olmak için yarışılırdı. Yatırım “beyne” 
değil “bedene” yapılırdı. Bir müddet sonra 
yüzlerce insanın üreteceği işi tek başına ma-
kineler yaparak sahneyi almaya başladı. Bu 
dönemde de yatırım insana değil makineye 
yapıldı. Bütün bunlardan sonra günümüz-
de makineler yerini bilgiye bıraktı. Bundan 
sonraki süreçte farklı sürprizlerin olacağı 
görülmektedir. Bugün dünyanın en çok ka-
zananlar listesine bakıldığında servetlerinin 
tamamını bilgiden kazananlar olduğu görül-
mektedir. 

Küresel marka stratejileri ve finansal danış-
manlık şirketi Millward Brown’ın her yıl ya-
yınladığı Brandz listesi, piyasa değeri açısın-
dan dünyanın en büyük markalarını sıraladı.  
Mesela Larry Page ve Sergey Brin’in 1998 yı-
lında Stanford Üniversitesi’nde doktora ya-
parken kurdukları Google, aradan 12 yıllık 
sürede baş döndürücü bir hızla büyüyerek 
114 milyar dolarlık marka değeri ile dünya-
nın en değerli markası oldu. Google’ı ise 86 
milyar dolarla IBM, 83 milyar dolarla Apple, 
76 milyar dolarla Microsoft izliyor…1 

ABD Maliye Bakanlığı’nın son rakamlarına 
göre ABD hükümetinin harcayabileceği na-
kit rezervi 73.7 milyar Dolar. Apple’ın açık-

1 Altan, Mehmet, Muş’ta Meryem Olmak, Etkile-
şim Yayınları,  İst. 2011, s. 66.
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ladığı mali verilere göre ise şirketin nakit re-
zervi 76.4 milyar Dolar. Üstelik ABD hükü-
metinin aylık harcaması gelirinden 200 mil-
yar Dolar fazla. Apple bırakın açık vermeyi 
kazandığı paranın hızına yetişemiyor. Bunu 
nasıl başarıyor Apple şirketi?

Bilgiyi en geniş alana yayıp onu üstün tek-
nolojiyle donatarak herkesin kullanımına 
sunuyor. İnsanlar da bu şirketin çıkardığı 
I-Phone, I-Pad gibi ürünleri almak için sıra-
ya giriyor. Bugün dünyanın bütün gelişmiş 
ülkelerine gidin, herkesin elinde I-Phone, 
I-Pad göreceksiniz. Bilginin karşısında du-
rulmuyor. Bilgi çağı de-
diğimiz çağ işte bu…2”

Bu da gösteriyor ki “bil-
gi güçtür” paradigmasına 
anlam katacak ve denge-
leyecek tek husus kutsa-
lın gösterdiği ve planını 
çizdiği evrensel nitelikli 
temel kod ahlaki zihni-
yettir. Ahlaki değerlerin 
üst seviyede toplumun 
genlerine işlenmesi gere-
kir. Yoksa bu gücün ahlakla dengelenmeyip 
“bilgi ahlaktır” ilkesi ile tolere edilmediği 
bir dünyanın ürettiği bilgi ve ahlaksız/hik-
metsiz/marifetsiz bilginin sahibi olan insa-
nın aşağıda gelecek röportajda sergilediği 
pişmanlıklar hep olacaktır. Fakat pişmanlık 
her zaman bazı şeyleri geri getirmeyecektir. 

Biyolojik silahlar ile ilgili araştırma yaparak 
ve sonunda bu yapılanların insanlığın sonu 
için olduğunu anlayan bir Rus bilim adamı 
bakın kendisi ile yapılan röportajda şunları 
söylüyor: 

“…Biyolojik silahlar üzerine çalıştığınızı an-
ladınız mı?

-Tabii ki. Ama genç bir bilim adamı olarak 
diğerlerinden 3-4 misli kazanmak bana ol-
dukça cazip gelmişti.

2 www.haber7.com/haber/20110802/Apple8217in-
nakit-parasi-ABD-Devletinden-cok.php.

-Siz 31 yaşında biyolojik silah fabrikasının 
müdürü, 37 yaşında ise biyolojik silahlar 
komitesi ikinci başkanı oldunuz. Sizi bun-
lardan hangisi etkiledi?

-Bana verilen ayrıcalıklar. 37 yaşındayken 
neredeyse 2000 ruble kazanıyordum. O za-
manlar bir bakan bile 800 ruble alıyordu. 
Bunun dışında özel bir şoförüm, ücretsiz 
sağlık hizmetleri, telefonlar, parti ve Gorba-
çov ile doğrudan bağlantılarım vardı. 

-Hiç karşı koymak istediğiniz bir emir aldı-
nız mı?

-Bunun üzerine hep dü-
şünürüm. İnsanlar bazı 
“etik değerler”i aştıkla-

rında, her zaman her şeyi 
yapmaya hazır hale gelir-
ler. Emir geldiği zaman, 
binlerce hatta milyonlarca 
insanı öldürebilirsiniz? 
Swerdlosk’taki biyolojik 
silah fabrikasında meyda-
na gelen kazada, çok sayı-
da insan öldü. Bu kazadan 

sorumlu olan ordu mensuplarıyla konuştum. 
Onlar için biyolojik silahların, insanlar üze-
rindeki etkisi önemliydi. Oysa silahlar, Rus 
halkı üzerinde denenmişti. 

-Bu savaş ürünlerinin tahrip gücü ne kadar-
dır?

-Bir kilo şarbonu, bin metre karelik alandaki 
yaşamı ortadan kaldıracak şekilde üretiyor-
duk.

-En büyük görevlerinizden biri, şarbon vi-
rüsünden çok güçlü biyolojik silah elde et-
mekti. Bu eserinizle gurur duyduğunuz oldu 
mu?

-Tüm zamanların en güçlü şarbon virüsünü 
ürettim. O zamanlar bununla gurur duyuyor-
dum tabii. Ama bugün bunu üreten kişiden 
nefret ediyorum. Ve bu kişi şu anda karşınız-
da. Yaptıklarımdan nefret ediyorum. Fakat 
bunların hepsi tarihe geçti ve tarihi değiştir-
mek olanaksız... Kızım, bir zamanlar bana: 

BİLGİNİN AHLÂKI 
OLMAZSA, BİYOLOJİK 
SEVİYEDE BİR İNSANI 

ÖLDÜRMEKLE BİR 
MAYMUNU ÖLDÜR-

MEK ARASINDA HİÇBİR 
FARK KALMAZ. 
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“Yaptıklarını görünmez hale getirebilir 
misin?” diye sormuştu. Tabii ki bu mümkün 
değil...3” Tıpkı Japonya’nın Hiroşima ve Na-
gasaki şehirlerine atılan ilk atom bombasın-
dan ölen 200.000 (ikiyüz bin) insanın geri 
getirilmesi mümkün olmadığı gibi… İnsan-
ların yaşaması için bilgi üretmesi gereken bi-
lim adamlarının insanların ölmesi için çaba 
sarf etmesini izah etmek zordur. Bugün bile 
mevcut nükleer silahların 58 milyar insanı 
yok edebilecek güce sahip olması, teorik ola-
rak yeryüzünde yaşayan her bir insanın 9-10 
kez ölmesi demektir.4 İnsanlar ahlaki değer-
leri değersizleştirdikle-
rinde her şey değerini 
kaybediyor…! 

Hz. Peygamber’in (s) 
faydasız ilimden Allah’a 
sığınmasından bugün 
insanlığa zarar getiren 
bilgiyi de anlayabiliriz.5 
Bugün bilgi üretme ve bi-
limsel faaliyet adı altında 
yerküreyi yaşanmaz hale 
getiren, yaşadığımız coğ-
rafyayı tahrip eden “fay-
dasız” ve ahlaksız bilgi 
yığınının haddi hesabı yoktur! İnanan in-
sanların bilim ve ahlak felsefesi paradigması 
oluşturması bütün insanlık ailesine en büyük 
iyilik olacaktır. Yoksa bugün mesela kürtaj ve 
kök hücre konularındaki gelişmeler evrensel 
ahlaki bir zeminde yürümezse meydana geti-
receği olumsuzlukların önü alınamaz.

Bilginin ahlakı olmazsa biyolojik seviyede bir 
insanı öldürmekle bir maymunu öldür mek 
arasında hiçbir fark kalmaz. Zaten birçokları 
da in sanı tarif ederken tüysüz maymun di-
yor. Ha tüylüsünü öldür müşsünüz, ha tüy-
süzünü fazla bir fark olmayacağı ortadadır. 
Ahlaka gelindiği zaman böyle bir şeyi kesin-

3 "Bir Bilim Adamının Pişmanlığı," 10 Haziran 
1999, Perşembe, Zaman Gazetesi, (CBT- 29 Mayıs 
1999)

4 Köylü, Mustafa, Küresel Ahlak Eğitimi, İst. 2006, 
s. 148-149.

5 Müslim, Zikir 75; Nesai, İstiaze 13, 65.

likle onaylamaz. İn san mükemmel bir varlık-
tır. Değerli bir varlıktır. Onu öldüremez siniz. 
Vahiy buna daha da mana kazandırır. İnsan 
mukaddes bir varlıktır. Çünkü onda ilahi 
bir nefha vardır. Ona ilahi ruh nefhedilmiş-
tir6. O halde bilimin ihtiyacı olan şey ahlaki 
üst denetim ve onu yüksek seviyede üreten 
insan eliyle sahip olması gereken tevazu ve 
ahlaki yapıdan ayrılmamaktır. Kültür tarihi-
mize bakıldığında “ahlaku’l-ulema”7 yani 
“âlimlerin ahlakı” ismi altında yazılan ki-
tapların bilim adamıyla ahlak arasında karşı-
lıklı ilişkinin ahlaki olmasını tesis etmek için 

yazıldığı görülmektedir. 
Bu ilmi disiplinin kültür 
tarihimizde olması ol-

dukça anlamlıdır. Bilginin 
faydalı veya faydasız iyi 
veya kötü olmasını ahlak 
üzerinden görmeyi sağ-
layarak bilginin ve bilim 
adamının ahlaki zeminde 
yürümesini temin ve tesis 
etmişlerdir.

Aslında ahlakın sadece 
davranış tarzı olmadığı, 
davranışlardan da önce bir 

algılayış, tasavvur ve zihniyet tarzı olduğu-
nun bilinmesi gerekir. Çünkü şeklen hicret 
edip zihin dünyasında başka düşünceler 
taşıyan kimse hicret sevabı alamadığı gibi8, 
yetim kıza sahip çıkarak bunu gayri ahlaki 
emellerine alet etmenin ahlakiliği de yok-
tur. Ahlaki tasavvur inşa edilmeden sağlıklı 
bir “davranışlar demeti” de ortaya koymak 
zordur.  

Bilgi sahibi olup bilgisini ilahi iradeye saygı 
ile bütünleştiren Hindistanlı Prof. İnamullah 
şöyle bir hatırasını anlatır: Amerika’da bulun-
duğum zaman, astronomi dünyasının tanıdı-

6 Hicr, 15/29; Sad, 38/72; Enbiya, 21/91; Tahrim, 
66/12.

7 Bkz. Acurri, Ebu Bekr Muhammed; Âlimlerin 
Ahlakı, Trc. M. Emin Akın, Ank. 1993; Bayraktar, 
Mehmet, “İslam’da Bilim Ahlakı” İslam Ahlakı 
ve Sevgi, Ank. 2007, s. 144-150.

8 Buhari, “Bed’u-l-Vahiy” 1; “Nikâh”, 5.
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ğı, atom fiziğinin kurucularından Jean’la sık 
sık görüşürdüm. Bir gün sokağa çıktığımda 
yağmurlu bir havada üstadın sürat le kilise-
ye doğru gittiğini gördüm. Koltuğunda bir 
şemsiye var dı. Yağmur sağanak sağanak yağı-
yordu, ama onun bu olup biten lerden haberi 
yoktu. Çok dalgındı. Yanına sokuldum farkı-
na var madı. Biraz beraber yürüdükten son-
ra havasını bozdum. Üstad! dedim. Galiba 
farkında değilsin yağmur yağıyor. O zaman 
ancak kendine gelebildi. Koltuğunun altın-
daki şemsiyeyi açtı başına tuttu. Şemsiyenin 
altında beraber yürürken dedim ki:

Asrımızda dinsizlik moda haline geldi. Ama 
görüyorum ki siz ilim 
dünyasında bir ufuk bir 
kutup olmanıza rağmen 
hala ki liseye gidiyorsu-
nuz?

Bu soruya şu heyecanlı 
halimle cevap veremem 
yarın evime gel sana bir 
çay içireyim, orada uzun 
boylu konuşalım dedi.

Ertesi gün vakit kaybet-
meden gittim... Odasına girdiğimde yum-
ruklarını sıkmış masanın başında oturuyor-
du. Yanına otur duğumda, mekânlardan ve 
mekân içinde mekânlardan bahsetti. Buut 
içine giren buutlardan söz etti. Galaksilerin 
iç içe girişin den bu muhteşem nizamın baş 
döndürdüğü ahenginin bozulma yışından, 
atomlardan, nebulozlara kadar hiç bir şeyde 
nizamsız lık ve gayesizlik olmadığını anlat-
tı durdu. Anlatırken coşmuştu, adeta başka 
bir âlemden inkişaf ediyor gibi, sanki bir 
ilhama mazhar gibi konuşuyordu. Dolmuş-
tu ve sözlerini şöyle tamamladı: “İnamullah 
hayret ediyorum! Hayret ediyorum! İlmin 
geliş mesine rağmen, ilim irfan yuvalarında 
inkârın hükümran olma sına hayret ediyo-
rum.”

Ben de tam taşı gediğine koyacağım zamanı 
yakalamıştım. “Üstad” dedim. Şu tatlı sözle-
rini bir dakika kesersen sana tatlı bir şey an-

latacağım. Durdu, sükûnetle beni dinliyordu. 
Ben içim den gelebildiği kadar, ruhuna gire-
bileceğim şekilde Kur’ân’ın bir âyetini oku-
maya çalıştım. Dedim ki: Hz. Muhammed’e 
(s) vahy edilen Kur’ân-ı Kerim’de bir âyet 
var. Allah şöyle ferman ediyor: “...Allah’ın 
kulları arasında ona yürekten saygı duyan 
ancak bilginlerdir.”9 

-Bunu dediğim an irkildi, birden bire: 

-Bunu Muhammed mi söylüyor? 

-Muhammed söylüyor, ama söz onun değil. 

-Eğer bunu o diyorsa İnamullah sen şahid ol, 
Muhammed Allah’ın evvelki elçileri gibi bir 

elçidir dedi...10 Haşyetin/
saygının karakter haline 
geldiği bir prototip. 

İbn Mes’ud: ”İlim rivayet/
malumat çokluğu değil-
dir, Allah’ın kalbe attı-
ğı nurdur”11 veya “ilim 
haşyettir”12 derken bilgi 
ahlak ve Allah ilişkisine 
dikkat çeker. Kalbi Allah 
saygısı ile ürpermeyen, 

ahiret düşüncesi ile hemhal olmayan bir in-
sanın üreteceği bilginin ahlaki değeri olmaz. 
Rubeyyi İbn Enes de  “Allah’a saygı göster-
meyen âlim değil dir” der. Sahip olduğumuz 
bütün bilgiyi “el-âlim”e borçlu olup bu bor-
cu dinin sahibine saygı duyarak ödememek 
saygısızlıktır. 

Kur’an-ı Kerim “…Allah’a kulları içinde 
yalnızca bilenler hakkıyla saygı duyarlar”13 
derken bilgi sahibinin ahlakiliği haşyetin/say-
gısın/den, bilginin de ahlakla olan birlikteliği 
de marifeti/hikmeti netice verir. Hikmet de; 
aklın tecrübe ile veya aklın vahiyle kesiştiği/

9 Fatır, 35/28.
10 Gülen, M. Fethullah,  Altın Nesil, Derleyen: La-

tif Erdoğan, Erz. 1978, s.15-17. Metin kısaltılarak 
alınmıştır.

11 Gazzâli,  Ebu Hâmid Muhammed b. Muhammed; 
İhyau 'Ulumiddin, Daru'l-Ma'rife, Beyrut, ty. I/49.

12 Gazzali, İhya, I/64.
13 Fatır, 35/28.

ASLINDA AHLÂK 
SADECE DAVRANIŞ 

TARZI DEĞİL, 
DAVRANIŞLARDAN DA 
ÖNCE BİR ALGILAYIŞ, 

TASAVVUR VE 
ZİHNİYET TARZIDIR.
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buluştuğu noktada, söz ve davranışı her türlü 
kötülük ve fesattan alıkoymak için, insanın iç 
dünyasını/kalbini tesir altına alarak, düşün-
cesini afakî ve enfusi boyutlara yönlendiren, 
etkileyen, yeni ve özgün bir formla ortaya 
çıkartarak, insanoğlunun varlıkla ilişkisini 
doğru bir biçimde belirleyen ve öğreten tüm 
bilgi ve çabaları içine alan, insani söz ve fiil-
lerin kaynağı olarak tarif edilmektedir.14

Kur’an-ı Kerim kâinatın bir kitap gibi okun-
ması gerektiğini anlatırken ilahilik ve ahla-
kilik boyutunu dikkatten kaçırmamamız ge-
rektiğini anlatır. “Yeryüzünü sizin emrinize 
âmâde kılan O’dur; artık 
onun her tarafını dola-
şın ve O’nun rızkından 
nasiplenin; ama O’na 
döndürüleceğinizi asla 
unutmayın”15 Cenâb-ı 
Allah, kendisinin güç ve 
kudretini gösteren delilleri 
bir kez daha gözler önüne 
sermekte; yerkürenin ya-
ratılması, her türlü nimet 
ve imkânlarla do natılarak 
üzerinde yaşanılır hale 
getirilmesinin, sonsuz bir gücün varlığını ve 
bir liğini gösterdiğine dikkat çekmektedir. 
“Her tarafı” diye çevrilen “menâkibihâ” 
tamlamasındaki “menâkib” kelimesi, “omuz” 
anlamına gelen “menkib”in çoğulu olup me-
caz olarak yeryüzündeki yolları, köşe bucak 
ve dağları ifade eder.  Yüce Allah, bu nimetleri 
kulları için yarattığını bildirerek onlara yer-
yüzünde dolaşmalarını, yarattığı rızıklardan 
yiyip içmelerini istemiş; arkasın dan “Dönüş 
yalnız Allah’adır” buyurmak suretiyle in-
sanların dünya nimetleri ve zevklerine dala-
rak Allah’ı ve ahiret hayatını unutmamaları 
gerektiği, zira her ni metin bir sorumluluğu 
olduğu mesajını vermiştir.16  

14 Tan, Bilal, Kur’an’da Hikmet Kavramı, Pınar Ya-
yınları, İst. 2000, s. 253.

15 Mülk, 67/15.
16 Yazır, Muhammed Hamdi, Hak Dini Kur'ân Dili, 

İst. 1979, 7/5227.

Hz. Peygamber (s) de inşa edeceği toplumun 
temelinde ahlaki bir esasın olduğuna şöyle 
vurgu yapar: “Ben ahlâkî güzellikleri ta-
mamlamak için gönderildim.”17 Çünkü ah-
lakın inşa edildiği toplumda sadece sokaklar 
değil vicdanlar da kontrol/denetim altında 
olur. Diğer tarafta da âlimlerin peygamberle-
rin varisi olmasını da vurgulaması18 bilginin 
ahlak ile kâmil hale geleceğini gösterir. 

Şöyle bir tarihi anekdot anlatılır, Düştüğü 
yerde patlayan, çevresindekilere de zarar ve-
ren bir bomba ya pıp Osmanlı padişahına ge-
tirirler. Sadece hedefi değil çevreyi de tahrip 

ettiğin den, yani masum 
insanlara da zarar verebi-
leceğinden sultan “Alın 

bunu götürün. Allah’ın 
kullarını öldüremeyiz” 
der. Yüzyıl sonra aynı 
bombayı Şarapnel adın da 
Fransız bir mühendis ya-
par…! 

Sonra da Amerika’nın 
doğusu ile batısını birleş-
tiren demiryolunu yapan 

işçilere büyük bir çukur kazdırırlar, hepsini 
ma kineli ile tarayıp, o çukura doldururlar. 
Şükranlarını böyle ödedikleri insanların tek 
günahı renklerinin farklı olmasıydı. San-
ki zavallılar Avrupa’dan gelen göç menlerin 
sevmedikleri bu rengi onları kızdırmak için 
seçmişlerdi. Kaderi ceza landırmak Avrupalı 
göçmenlere zalimlik gibi gelmiyordu. Can ve 
acıların üstüne ku rulan Amerika artık akıl al-
maz zenginliklerin sahibidir.19 Bunlar gücün 
ahlaktan yoksunluğunu göstermektedir.

Kur’an-ı Kerim geçmiş topluluklardan örnek 
verirken onları tarih sahnesinden silen temel 
unsurun güçsüzlükleri olmadığı, ahlaksız-
lıkları olduğuna şöyle dikkat çeker: “Şimdi 
onlar hiç yeryüzünde dolaşıp, kendilerin-

17 Muvatta, “Husnu'l-Huluk”  8; Müsned, 2/381.
18 Buhari, İlim 10, 1, 25; Ebu Davut, İlim 1; Tirmizi 

İlim 19.
19 Mehmet Niyazi, “İlimle Güçlü, Dinle vicdanlı 

Oluruz”, 20 Mart 2000, Pazartesi, Zaman.

KALBİ ALLAH SAYGISI 

İLE ÜRPERMEYEN, 

AHİRET DÜŞÜNCESİ İLE 

HEMHAL OLMAYAN BİR 

İNSANIN ÜRETECEĞİ 

BİLGİNİN AHLÂKÎ 

DEĞERİ OLMAZ.
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den öncekilerin nasıl bir akıbete uğradı-
ğını görmediler mi? Oysaki onların gücü 
bunlardan daha üstündü. Nitekim ne gök-
lerde ne de yerde, hiçbir şeyin Allah’ı aciz 
bırakma imkân ve ihtimali yoktur; çün-
kü o her şeyi bilir, üstün ve yüce kudre-
te sahiptir.”20 ifadesi göstermektedir ki tek 
başına maddi güçlülük, bir toplumu ayakta 
tutamamaktadır. Çünkü bu gücün gerisinde, 
onu şekillendiren, istekleri doğrultusunda 
kullanan ve ona dünya görüşüne göre bir de-
ğer atfeden Allah, insan 
ve ahlak bulunmaktadır.

Bir diğer âyette: ”Onlar 
yeryüzünde dolaşmıyor-
lar mı? Artık kendile-
rinden öncekilerin nasıl 
bir akıbete uğradıklarını 
görselerdi bari: onlar 
kendilerinden daha güç-
lüydü ve yeryüzünde 
daha derin izler bırak-
mışlardı, dahası onlar 
orayı, berikilerden çok daha fazla mamur 
ve müreffeh hale getirmişlerdi; üstelik 
onlara da elçileri hakikatin apaçık belge-
leriyle gelmişti: neticede onlara zulmeden 
Allah değildi, ama asıl onlar kendilerine 
zulmettiler.”21 Modern dünyanın sahip ol-
duğu gelişmişlik düzeyine rağmen geçmişte 
yapılan bazı eserler bugünkü imkânla yapı-
lamamaktadır. 

Dünyanın diğer ucunda üretilen zararlı bilgiye 
kapımızı kapatma şansımız kalmadı. Bu bağ-
lamda bilginin gücünü kendisinden değil ah-
laktan aldığı bir paradigmaya bütün insanlığın 
ihtiyacı var. “Ana aktör” ahlak olmazsa, önce 
virüsü üreten el ile sonra da anti virüs üreten 
el aynı el olur. Bilginin ahlakı olmazsa önce 
hastalık icat edip sonra bu hastalığın aşısını bü-
tün dünyaya satmanın yolunu önleme imkânı 
yoktur. Daha dün isminden söz edilen birçok 
hastalık çok kısa bir zamanda bitiverdi.

20 Fatır, 35/44.
21 Rum, 30/9; Aynı anlamdaki âyet için bkz. Mü’min, 

40/21.

Netice olarak; bilgi dünyasına ahlaki güzellik 
demetlerinin yansımasını temin etmek için 
“…bir toplumun bireyleri kendi iç dünya-
larını değiştirmedikçe Allah da o toplumun 
gidişatını değiştirmez…” (13/11) hakika-
ti ışığında önce fertlerin gönül dünyalarının 
ahlaki bir güzelliklerle donatılması gerekir. 
Gönül dünyasında meydana gelen esinti de 
aksiyona dönüşür. Eğer insanlık sahip olduğu 
bilgi birikimini ahlaki zeminde avantaja dö-
nüştürmezse ümitler tehditlere dönüşür. Ah-

laki zemini olmayan bir 
bilginin sadece insanların 
ölümünü değil, şehirlerin 

yaşanır mekânlar olmak-
tan çıkmasını, suların kul-
lanılmaz hale gelmesine, 
ormanların yok olmasını 
ve ekolojik dengenin bo-
zulmasına götürebilir. İşin 
korkunç boyutu nükleer 
silahların dünyayı birkaç 
defa tahrip edecek güce 
erişmesidir. Japonya’ya 

atılan bombanın sadece psikolojik tesiri bile 
kırk yıl sürmüş, Çernobil nükleer kazasından 
dolayı ise halen doğum sakatlıklarının devam 
etmektedir.

Bugün yeryüzünde yaygın bir şekilde bulu-
nan açlık, yoksulluk, cahillik ve sağlık sorun-
ları kaynak yetersizliğinden dolayı olmadığı 
aksine bu kaynakların ahlaki zemini olmayan 
bir zihniyetin elinde dolaştığıdır. Batı dünya-
sının ahlaki zeminin erozyona uğradığı hu-
susunu General Omar Bradley şöyle anlatır: 
“Biz bir nükleer dev, ama ahlaki küçüklük 
dünyasında yaşıyoruz. Öyle bir dünya ki, 
muhteşem, ancak erdemsiz ve şuursuz! 
Biz atomların gizemlerini çözdük, ancak 
(İsa’nın) dağdaki öğütlerini unuttuk. Biz 
barıştan daha çok savaş, yaşamdan daha 
çok ölüm hakkında bilgilere sahibiz.”22



22 Köylü, Küresel Ahlak Eğitimi, s. 81.

BİLGİNİN AHLAKI 
OLMAZSA, ÖNCE 

HASTALIK İCAT EDİP 
SONRA BUNUN 
AŞISINI BÜTÜN 

DÜNYAYA SATANLARI 
ÖNLEMENİN 

İMKÂNI YOKTUR.
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slam’ın okumaya ve öğrenmeye ne kadar 
önem verdiği ilk emrinin “oku” olmasın-

dan anlaşılmaktadır. Şüphesiz okunmasını is-
tediği şey de vahyin kendisidir. Çünkü vahiy 
okunup öğrenilmeden dinin ne olduğunu öğ-
renmek ve din olarak ne yapmak gerektiğini 
bilmek mümkün değildir. Onun için inanan 
ve inanmayan herkesin, olumlu olumsuz ku-
laktan dolma bilgilerle değil, önce vahyi oku-
yup dinin ne olduğunu öğrenmesi, ondan 
sonra kabul veya red yönünde tercihini yap-
ması gerekir. “Böylece helak olacak kişi apaçık 
bir delille helak olur, yaşayacak olan kişi de 
apaçık bir delille yaşamış olur” (Enfal, 8/42).

Niçin her şeyden önce vahyi okuyup öğren-
mek gerektiği Kur’an’ın insanoğlu için aydın-
latan nur/ışık (Nisa, 4/174), yol gösteren hida 
yet/kılavuz (Bakara, 2/2), hakkı hak ve batılı 
batıl gösteren beyyine/delil (Enam, 6/157), 
doğruyu yanlıştan ayıran ayraç/furkan (Al-i 
İmran, 3/4), gerçekleri kanıtlayan ve yanlış-
ları iptal eden delil/burhan (Nisa, 4/174), ve-
rilen öğüt/mev’ize (Yunus, 10/57), hatırlatan/
zikir (Talak, 65/10), korkutan uyarı (Furkan, 
25/1), bilgilendiren kitap (Bakara, 2/151), 
azaptan koruyup cennete götüren dosdoğru 
yol/sıratı mustakim (Maide, 5/16; Enam, 6/88; 

İ
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İsra, 17/9; Sebe, 34/6), gerçekleri gören iç 
göz/besâir (Enam, 6/104) ve bütün bunların 
sağladığı rahmet (Enam, 6/158) olmasından 
anlaşılmaktadır. Çünkü bütün bunlardan 
yoksun olarak yaşayan kişinin kılavuzu Al-
lah değil, cahiliye olup burnu cehaletten çık-
mamaktadır. Bunu görmek için araştırma, 
inceleme, aydınlanma, bilim, sanat ve tek-
nolojideki bütün ilerlemelere karşın insanlı-
ğın sürekli yer değiştiren felsefe, ideoloji ve 
izm’lerin labirentlerinde her gün daha çok 
kaybolmasına bakmak yeterlidir. Onun için 
Yüce Allah’ın insanoğluna yaptığı en büyük 
iyilik, kurtuluşu için gerekli olan bilgileri 
öğreten vahiy indirmesi-
dir. (Bunu görmek için 
mesela bakınız: 3/3, 138, 
4/174-175, 5/17, 6/88, 
122, 10/25, 35, 16/89, 
17/9, 22/16, 33/4, 34/16 
vd.). 

Okuma, öğrenme ve bi-
lerek yaşamanın karşı-
tı bilgisizlik, cehalet ve 
taklittir. Taklidin sözlük 
anlamı, kişinin boynuna 
gerdanlık, ip, kılıç gibi bir şey geçirmektir. 
Terim olarak, delile dayanmaksızın dinî bir 
konuda bir âlimin yaptığını yapmaktır. De-
lilini bilmeden taklit eden kişiye de mukallit 
denir.   Toplumda taklit sürecinin nasıl baş-
ladığı şöyle anlatılır: 

“Önceleri delillerini ikna edici bularak üs-
tadlara tabi olma (ittiba etme) fikri, takri-
ben hicri dördüncü (miladi onuncu) yüz-
yılın başlarından itibaren çağımıza kadar 
yerini taklide bırakmış; hatta içtihadın artık 
imkânsızlaştığını ileri süren sakat bir düşün-
ce, İslam dünyasında etkin bir egemenlik ka-
zanmaya başlamıştır (…).

Burada, İslam dünyasındaki siyasi durum, 
içtihad yapacak kişileri yetiştirecek ilmî çev-
relerin zayıflaması, hazır fıkhî hükümlerin 
çoğalması, mezhepçiliğin artması ve medrese 
zihniyetinin hâkim olması gibi taklit ve ta-
assuba yol açan nedenler arasında, içtihad 
yapabilmesi için bir bilginde aranan şartların 
ağır oluşu da dikkatimizi çekmektedi (…).

Zamanla, müçtehid olarak ortaya çıkmak 
isteyen bilginlere karşı güvensizlik baş gös-
termiş, onların içtihadın bu ağır şartlarını ta-
şıyıp taşımadıkları tartışma konusu olmuş ve 
özellikle taklit devri hüküm sürmeye başla-
yınca, kimsenin bu şartları kendisinde topla-

yamayacağı görüşü gale-
be çalmıştır. Günümüzde 

de bu kanaat yaygın olup 
hâlâ geçerliliğini sürdür-
mektedir.

Bu kanaatin aynıyla bu-
gün de sürdüğünü, İktibas 
Dergisi’nin hangi akılla 
iktibas ettiğini anlayama-
dığımız bir yazarın şu söz-
lerinde görüyoruz: 

“Aklı başında olan Müs-
lümanlar din ve Kur’an konusunda bilen-
lere, yani gerçek ulemaya ve fukahaya tabi 
olmalıdır. Bana âlim ve fakih gerekmez, ben 
kendi kafama ve re’yime göre Allah’ın kitabı-
nı yorumlarım, mezhep falan kabul etmem” 
diyenler farkına varmadan şeytanı şeyh ve 
mürşid edinmiş olur.”

Doğrusu, aklı başında olan Müslümanların 
Allah’ın kitabını ve Peygamberin sünnetini 
okuyup öğrenerek dini yaşamak yerine ni-
çin ulemaya ve fukahaya uyması gerektiğini 
anlamak mümkün değildir. Dini bilerek ya-
şamak için Allah’ın kitabını ve Peygamberin 
sünnetini öğrenmek akil ve baliğ olan kadın 
erkek her müslümanın üzerine farz iken, 

KUR’AN’I VE SÜNNE-

Tİ OKUYUP ONA GÖRE 

İNANMAK VE YAŞA-

MAK YERİNE, BİR ÂLİMİ 

TAKLİT ETMEK DİNİN 

EMRİ VE BİR MEZHE-

BE BAĞLANMAK Dİ-

NİN KENDİSİ OLDU! 
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hem de aklı başında Müslümanlar neden on-
dan önce başkalarına tabi olsun? Acaba Allah 
ve Resulünün söyledikleri ulemanın ve fuka-
hanın söylediklerinden çok zor ve anlaşılmaz 
olduğu için mi aklı başında müslümanların 
onlara uyması istenmektedir? Allah’a ve Re-
sulüne uymak yerine, ulemaya ve fukahaya 
uymayanların şeytanı şeyh edinmiş olacakla-
rı zihniyeti “şeyhi olmayanın şeyhi şeytandır” 
hezeyanının dışa vurumu değil midir? Yoksa 
dinde Allah ve Resulünden önce uyulma-
sı vacip olan masum yahut kutsal kişiler ve 
merciler mi vardır? 

Sonra, ulemanın gerçek olup olmadığını be-
lirlemek için örneğin her fırsatta İbn-i Tey-
miyye ve Muhammed b. Abdilvehhab’a söz 
ve yazılarında hakaret 
edip etmediğine mi ba-
kacaklar yoksa merhum 
Ali Şeriati’nin dediği gibi 
hımarlaştırma sürecinden 
geçirilmiş sevad-ı azam 
dedikleri kelle kalabalığı-
na uymayı tavsiye edip et-
mediğine mi? Başta âlimler 
olmak üzere Kur’an’ı ve 
sünneti okuyup anlamak isteyen herkes on-
ları kendi bilgi ve kafasına göre anlayıp yo-
rumlamıyor mu?  İslamda doğru anlamak ve 
doğru söylemek kadar yanlış anlama ve yanlış 
söyleme hürriyeti yok mudur? Herkes yaptı-
ğının karşılığını niyetine göre almayacak mı-
dır? Bir konuda konuşmak veya yazmak için 
yönetimlerden izin mi alınacaktır? Böyleyse, 
içtihadında isabet eden iki ecir, yanılan bir 
ecir kazanır, rivayetlerini nereye koyacağız? 
Yoksa Allah ve Peygamberin yerine uyulması 
istenen gerçek (?) ulema ve fukahanın bütün 
söylediklerinin doğru ve din olduğunu mu 
düşüneceğiz?

Şüphesiz her kesimden olduğu gibi ulema-
dan ve fukahadan da samimi ve ehil olan 

ve olmayanlar vardır. Yazarın, aklı başında 
müslümanların uymalarını istediği ulema ve 
fukahadan birçokları “öğüt vermek” olarak 
anlayıp seslendiriyorsa da, gerçekte “samimi 
olmak” anlamındaki meşhur “Din Allah’a, 
Peygambere, bütün müminlere ve onların 
yöneticilerine karşı samimi olmaktır” (Buha-
ri, İman 42, Müslim, İman 95, Ebu Davud, 
Edeb, 59, Tirmizi, Birr 17 vd.) hadisi bunun 
ölçüsünü belirlemektedir. Onun için ulema 
ve fukahanın samimi olup olmadığının öl-
çüsünü hemen her yazı ve konuşmada pa-
pağan gibi ezberletilmiş belli kişilere hakaret 
etmekten geçmediğini bilmek gerekir. 

Bu zihniyetin Müslümanlarda düşünce deni-
zinin neden Osmanlı Hilafeti döneminde bit-

tiğini hâlâ anlamadığını, 
din anlayışında farklı dü-

şüncelerin önüne geçmek 
için nasıl bir kışla düzeni 
özlemi içinde olduğunu 
şu satırlar gözler önüne 
sermektedir:

 

“Hulefa-i Raşidin devrin-
den sonra İslam’ı, Kur’an ve Sünnete göre en 
iyi yorumlayan ve uygulayan Osmanlı Hila-
feti zamanında herkesin kendi re’yiyle, kendi 
hevasıyla cahilane bir cür’etle Kur’an yoru-
mu yapmasına izin verilmezdi”.

Bu satırları okuyunca, malûm zihniyetin 
emperyalizmin ekmeğine yağ sürerek ka-
ralamaya çalıştığı Şehit Seyyid Kutub’un 
dinde reformcu olmadığını anlatmak için 
yazdığım ve 12 Eylül darbesinin arifesinde 
Hilal Dergisi’nde yayınlanan bir makalede 
“Allah’ın şeriatıyla kimsenin hükmetmedi-
ği bir zamanda dinin hükümlerini reforme 
etmeğe çalışmak samimiyetle bağdaşmaz” 
sözünü naklettiğim için hakkımda dava açı-
lıp Selimiye Kışlası’nda kurulan İstanbul 1. 

EKMEKSİZ VE SUSUZ 

YAŞAMAK MÜMKÜN 

OLMADIĞI GİBİ CEHA-

LETLE DİNDARLIK YAP-

MAK VE KURTULMAK DA 

MÜMKÜN DEĞİLDİR. 
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Ordu Sıkıyönetim Mahkemesine iki yıl kadar 
gidip geldiğim sıkıyönetim günlerini hatırla-
dım. Umarım ulemaya ve fukahaya uyma ge-
reğini Kur’an’ı ve sünneti öğrenerek yaşama 
gereğinin önüne geçiren zihniyetin mensup-
ları Müslümanlar için böyle bir engizisyonu 
özlememişlerdir. 

Hulefa-i Raşid’in devrinde ve devamında 
Müslümanlar hep yükselişte oldukları halde 
İslam’ı Kur’an ve Sünnete göre en iyi yorumla-
yan ve uygulayan Osmanlı hilafeti dönemin-
de Müslümanlar için denizin neden bittiğini 
ve bugün kendi yurtlarında neredeyse parya 
durumuna neden düştüklerini anlayabilmiş 
değilim. Herhalde cehale-
tin, bağnazlığın, düşünce 
özgürlüğü düşmanlığının 
insanı esir alması dedikle-
ri şey bu olsa gerektir. Bu-
nun altında yatan zihniyeti 
değerli dostumuz Mustafa 
İslâmoğlu çok güzel orta-
ya koymaktadır:

“Bu formel yaklaşım fıkıh 
ilmini, “tefakkuh/kavrama eyleminin” bir so-
nucu değil de, “fıkıh tahsilinin” bir sonucu 
haline getirmiştir. Bu da “öncekilerin aldığı 
yerden almak” yerine, öncekilerin ictihad ve 
fetvalarına değişmez referanslar gibi sarılma 
sonucunu doğurmuştur. Sonuçta İslam fıkhı, 
zamanın ihtiyaçlarına cevap üretemeyecek 
bir krize girmiştir. Bu kez söz konusu krizi 
aşmak için garip yöntemler geliştirilmiştir.”  

İslam’ın ilk dönemlerinde Müslümanlar 
Müslümanca yaşamak için dini öğrenmenin 
farz olduğuna inanıyordu. Onun için oku-
manın, öğrenmenin, sorgulama ve eleştirme-
nin öne çıktığı dönemler olmuştur. Ancak 
zaman içinde meydana gelen bozulmalar, 
yozlaşmalar, Kur’an ve sünnetten sapmalar, 
fırkalaşmalar ve cehalet bu bilincin ve dina-

mizmin azalmasına, nihayet duraklamasına 
yol açtı.  Artık insanlar dine göre inanmak ve 
yaşamak için kendilerinin okuyup öğrenmek 
yerine öne çıkmış ve ekolleşmiş âlimlerin 
söylediklerini yeterli görmeye, onları taklit 
ederek İslam’ı yaşamaya başladılar.  Bu hal 
öyle bir boyuta ulaştı ki Kur’an’ı ve Sünne-
ti bizzat okuyup öğrenemeyen ve ona göre 
İslam’ı yaşamayan kişilerin dinin amellerini 
bırakmaktansa, ulemanın söylediklerini tak-
lit ederek yaşayabilecekleri anlayışına götür-
dü. Bu da ister istemez taklit kapısının açıl-
masına ve katmerleşen cehaletle beraber top-
lumda artık bir âlimin veya mezhebin görüş-

lerine uymadan İslam’ın 
yaşanamayacağı inancı-
nın egemen olmasına gö-

türdü. Özetle, Kur’an’ı ve 
sünneti okuyup ona göre 
inanmak ve yaşamak yeri-
ne, bir âlimi taklit etmek 
dinin emri ve bir mezhebe 
bağlanmak dinin kendisi 
oldu. Bu da taklit zorun-
luluğu anlayışını ve mez-

hepçiliği doğurdu. Bugüne adar egemen olan 
ve ictihad kapısının kapandığını savunan 
zihniyet budur.

Ashab ve tabiin döneminde de kişilerin bir-
birlerinin görüşleriyle amel ettikleri ve kay-
nağa daha yakın olmaları nedeniyle önceki 
âlimlerin dini daha iyi bildikleri, dinin he-
men her konusunda içtihad ettikleri ve gö-
rüşlerinin hemen her zaman ihtiyaca cevap 
verebileceği gibi gerekçelerle toplumun bir 
kesimi taklidin caiz olmasının da ötesinde 
gerekliliğini savunurken, caiz görmeyenler 
dinin özellikle okumayı, öğrenmeyi ve dini 
bilerek yaşamayı öngörürken taklidin kişi-
leri Kur’an’a ve Sünnete yabancılaştırdığını, 
bunun ise hem Kur’an’a hem Peygamberin 
sünnetine aykırı olduğunu,  ashab ve tabiin 

YÖNETİMLERİN İNSAN-
LARA İMKÂN SAĞLA-

YARAK, HERKESE OKUL 
SIRALARINDA DİNİNİ 

YETERLİ VE DOĞRU BİR 
ŞEKİLDE ÖĞRENME FIR-
SATI VERMESİ GEREKİR.
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döneminde kişilerin sormalarının ve birbir-
lerinin görüşleriyle amel etmelerinin delilsiz 
ve din bilgisinden habersiz oldukları anlamı-
na gelmediğini, üstelik sorulan şeylerin dinin 
tümü değil ancak bazı meseleler olduğunu, 
mukallitlerin Kur’an’ın ve Sünnetin öğretileri 
yerine ulemanın onlara aykırı olup olmadı-
ğını bilmedikleri açıklamalarına uydukları-
nı, taklit edilen kişilerin dini bilmeyen cahil 
insanlar tarafından zamanla Allah ve Resulü 
yerine konulup söylediklerinin vahyin öğ-
retileri gibi dinselleştirilmesi (Tevbe, 9/31) 
tehlikesine yol açtığını ve bunun vahyi ka-
bul etmeyerek ancak atalarından buldukları-
na uyacaklarını söyleyen 
(Lokman, 31/21; Zuh-
ruf, 43/22, 23) müşrik 
inkârcıların anlayışına ve 
tavrına götürdüğünü vd. 
söyleyerek taklide karşı 
çıkmışlardır. Onun için bu 
âlimler delili bulamayan 
ve anlamayan avam hal-
kın mezhebinin olmadı-
ğını, onların mezhebinin 
her mesele ile ilgili olarak 
müftünün vereceği fetva olduğunu belirtir-
ler. Halkın cehaletinin taklide götürdüğünü 
ve bir âlimi taklit etmenin dinin gereği gibi 
görülmesinin işi çıkmaza soktuğunu Yusuf 
Karadavi şöyle belirtir:

“Eğer insanlar, Hz. Peygamberden sonraki 
bir içtihadı, uyulması gereken bir din edin-
meselerdi, iş kolay olacaktı. Ama onun din 
edinilmesi zorlukları artırdı ve Müslümanlar 
Hz. Peygambere uymanın zayıfladığı zaman-
larda büyük güçlüklere düştüler. Neticede, 
devralınan miras onlara ağır geldi ve kendile-
rine ağır gelen şeyleri terketmeye başladılar. 
Bu sebeble onlar kesin olarak meşru kılınan 
ve herhangi bir güçlük, zorluk olmayan hu-
susları dahi terketme cesaretini gösterdiler. 

Hatta daha sonra bu, bazılarının dini tama-
men terkedip başkalarını da buna davet et-
meye kadar götürdü. Fakihlerin içtihadlarına 
sımsıkı sarılıp ümmete dini bu şekilde yaşa-
malarının zorunlu olduğunu söyleyen fıkıh 
mukallitlerinden donuk (kafa)lılar, bu kötü 
akıbeti anlamadıkları gibi, ıslahatçılar kendi-
lerine anlattıklarında da buna aldırış etme-
diler.”

Müslüman bireyler imkânları ölçüsünde 
dinlerini öğrenmek ve ona göre yaşamakla 
yükümlü olmakla beraber bir realite olarak 
toplumun büyük çoğunluğu değişik se-
beplerle bu görevi yerine getireme imkânı 

bulamamaktadır. Bu şe-
kilde olan kişilerin ister 
istemez din bilgilerini ve 

uygulama şeklini bilen-
lerden sorması, öğrenme-
si ve onlar gibi yapması 
kaçınılmaz olmaktadır. 
Bu bir gerçektir. Taklide 
bundan dolayı cevaz ve-
rildiğini de unutmayalım. 
Ancak bunun normal ve 
kalıcı bir durum olmayıp 

herkesin imkânlarını zorlaması ve hayatın 
işlerini görmek için harcadığı vaktin hiç ol-
mazsa haftada birkaç saatini ayırarak dinini 
öğrenip yaşamak için çalışması gerektiğini 
de unutmamak gerekir. Çünkü ekmeksiz ve 
susuz yaşamak mümkün olmadığı gibi ce-
haletle dindarlık yapmak ve kurtulmak da 
mümkün değildir. Yönetimlerin insanlara bu 
imkânı sağlaması ve herkese okul sıralarında 
dinini yeterli ve doğru bir şekilde öğretmesi 
gerekir.

Şüphesiz insanlar din anlayışı ve yaşayışları-
nı doğrudan Kur’an’dan ve sünnetten öğren-
mek ve yaşamakla yükümlü oldukları gibi 
müçtehidlerden veya mezheplerin birinden 
alarak taklit etme yükümlülükleri yoktur. 

İSLAMIN İLK EMRİ, “TAK-

LİT ET” DEĞİL, “OKU”DUR. 

KUR’AN’IN NE DEDİĞİ-

Nİ VE PEYGAMBERİN NE 

YAPTIĞINI ÖĞRENMEK 

İÇİN OKUMAK, ANLA-

MAK, DÜŞÜNMEK VE 

KAVRAMAK GEREKİR.
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Müctehidleri veya mezhepleri taklit etmek, 
din anlayışı ve yaşayışlarını doğrudan Kur’an 
ve sünnetten alma bilgisine, becerisine ve 
imkânına sahip olmayan cahil kişiler için “hiç 
yoktan iyidir” gerekçesiyle zaruretten dolayı 
caiz görülmüştür. Zaruret de ancak miktarı 
kadar geçerli olup her zaman için uygulana-
maz. Kısaca, zaruret asıl olamaz. Onun için 
insanların zaruret gerekçesine sarılarak ha-
yatlarının sonuna kadar dinin tümünde mu-
kallit olması yahut cehaleti meslek edinmesi 
İslam’ın onayladığı bir şey değildir. Öteden 
beri halkın birçoğunun, değil Kur’an’ı ve 
sünneti öğrenip onunla amel etmesi, okuma 
yazma bile öğrenmemiş olması bu gerçeği 
değiştirmez, geçici durumlar için geçerli olan 
zarureti asıl kılmaz ve kişileri sorumluluktan 
kurtarmaz. Unutmayalım ki İslam’ın ilk emri, 
“taklit et” değil, “oku” dur. Kur’an’ın ne de-
diğini anlamak ve Peygamberin ne yaptığını 
öğrenmek için okumak, anlamak, düşünmek 
ve kavramak gerekir. Kur’an’ın söyledikleri 
üzerinde defalarca tedebbür, tefekkür, teak-
kul, tefakkuh etmek, tertil ile okumak gerek-
tiğinin vurgulanması bunun içindir. 

“İlmî gücü olanların başkalarını taklit etme-
leri, Allah ve Resûlünün buyruklarına aykı-
rı başkalarının yorum ve anlayışlarına itaat 
etmeleri caiz değildir. Gücü bulunmayanlar 
için taklidi caiz görenler de bunu zarûrete 
bağlamışlardır. “Zarûret kendi miktarını aş-
mamalıdır” kaidesine göre fertler taklit içinde 
rehavetli bir ömür geçirmek yerine, bulduk-
ları imkân ölçüsünde dinin ana kaynaklarına 
yönelmek, azar azar da olsa taklitçi Müslü-
manlıklarını ittibâ ve içtihad mertebesine çı-
karmakla mükelleftirler.”

Her peygamberin, atalarından gördüğüne 
inanıp yaşamını bu şekilde sürdüren toplum-
ları yeniden vahiyle bilgilendirip atalarına 
uymayı değil, gelen vahye uymalarını isteme-
si ve vahiy öncesi hayatı değiştirmesi taklidin 

ne kadar çirkin ve sakıncalı olduğunu ortaya 
koymaya yeterlidir. Taklidin caiz olabileceği-
ni söyleyen âlimler de inanıyorum ki vahyin 
söylediklerinin ve Peygamberin yaptıklarının 
bunu onayladığını düşündüğünden değil, 
toplumun realitesine bakarak ve insanların 
durumlarına acıyarak “Zaruretler mahzur-
ları/yasakları mübah/serbest kılar” kuralın-
dan hareketle ve ancak ilmihal bilgilerinde 
zaruretten dolayı taklidi caiz görmüşlerdir. 
Çünkü bunun alternatifi, dini bilmemek ve 
yaşamamaktır. Bu da haramdır. 

Ne yazık ki Müslümanlar vahyin rehberliğin-
de okumanın, öğrenmenin, inceleme, araştır-
ma ve soruşturmanın, düşünme ve üretme-
nin kurduğu medeniyeti bozulmalar, sapma-
lar ve yozlaşmalarla bir cehalet medeniyetine 
dönüştürerek rasyonalitelerini yitirmişlerdir. 
Bunun böyle olduğunu görmek için öteden 
beri taklidi din gibi bellemiş İslam coğraf-
yasının nasıl perişan olduğuna ve kurtuluş 
için Batı’yı taklit edenlerin de Batı’nın nasıl 
kötüsü olduklarına bakmak yeterlidir. Yüce 
Allah, “De ki, benim yolum budur. Ben basi-
retle/bilgi ve bilinçle Allah’a çağırdığım gibi 
bana tabi olanlar da bu şekilde çağırırlar.” 
(Yusuf, 12/108) diyen bir kitabın mü’minleri 
dindarlık için her şeyden önce onu okuyup 
öğrenmek yerine, başkalarını taklit etmeyi 
dinin emri gibi görür ve bunu da normal bir 
dini hayat olarak içine sindirirse olacağı bu-
dur.  
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lim kavramı ile ilgili yıllarca yinelenen ve 
her defasında aynı heyecanla yaşadığım 

bir hatıramı burada anmak istiyorum. Ken-
di çapında ilim ehli olup çevresinde takdir 
görmüş olan Hakkı Hoca (Artar), köyümüze 
her gidişimde ve her karşılaşmamızda bana 
bir soru sorar ve birkaç saniye sonra cevabını 
yine kendisi verirdi. Bu olayı her yaşayışımda 
Muhammed İkbal’in çocukluğunda babası 
ile arasında geçen konuşmayı hatırlardım. 
Özetle; baba oğluna “Oğlum, Kur’an’ı sana 
iniyormuş gibi oku” demiş. Hakkı Hoca her 
yanına gittiğimde ya da başka yerde karşılaş-
tığımızda bir adım mesafede karşımda önce 
dimdik durur, sonra biraz bana doğru eğilir, 
tatlı ve etkileyici sesi ile “Evladım, dünyada 
baldan tatlı ne var?” der ve arkasından ek-
lerdi: “İlim, evladım! İlim…” 

Kendi kendime “İlim nedir?” diye sordu-
ğumda ya da aynı soruyu başkaları bana 
sorduklarında verdiğim cevaplardan ikisini 
paylaşmak istiyorum. Birincisi: Elmalılı M. 
H. Yazır’a elli yaşına yaklaşmış bir çağında 
“Historie de la Philosophie (Les Probléms 
es les ecoles) / Tahlili Felsefe Tarihi” eserini 
Fransızcadan  “Metalib ve Mezahip/ Meta-
fizik ve İlahiyat” adıyla Türkçe’ye çevirecek 
kadar Fransızca öğrenme sorumluluk ve 
zevkini veren, çok yararlı bir iştir. İkincisi: 
Kur’an-ı Kerim çalışırken, başka herhangi 
bir metni okurken veya yoğun bir şekilde 
yalnız başıma herhangi bir konu üzerinde 
düşünürken yeni bir şey, ya da çözümü için 
uğraştığım bir sorun ile ilgili olarak bir bil-
gi bulur, bir düşünce üretirim. Yakaladığım 

D E Ğ İ N İ

İLİM, BİLGİ VE BİLGİNLER 

HAKKI HOCA SOHBETİNE 

GİDENLERE “EVLADIM, 

DÜNYADA BALDAN 

TATLI NE VAR?” DER VE 

ARKASINDAN EKLERDİ: 

“İLİM, EVLADIM! İLİM…”

MUSTAFA DEMİR

mdemir004@yahoo.com
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bu yeni değer bazen bende öyle bir heyecan, 
mutluluk ve paylaşma duygusu meydana ge-
tirir ki, zaten izafi olan saate hiç aldırmadan 
gecenin ikisi, üçü veya dördünde bir dostu-
mun, arkadaşımın kapısını çalıp onunla yeni 
elde ettiğimi paylaşmam benim için ilimdir. 
Başka bir deyişle yaşadığım bu olay ilmi his-
setmektir. Bu öyle bir tatlı duygudur ki, Hak-
kı Dedemin deyişiyle baldan bile tatlıdır… 

Bilgi çok geniş kapsamlı bir kavram olarak 
karşımıza çıktığı gibi, kimi zaman ve durum-
larda da olay olarak karşımıza çıkar. Bilgi ba-
zen aksiyonun, bazen de reaksiyonun kay-
nağıdır. Çok çeşitli bilgi vardır. Bilgilerden 
kimi saklıdır, kimi de sürekli açıktadır. Bilgi 
doğada varolan her varlık için söz konusu-
dur; su, kar, taş, demir 
cevheri, odun ve bunlara 
benzer bütün varlıkların 
kendilerine özgü bilgileri/
içerik yasaları vardır. İn-
sanlardaki bilgi durumuna 
gelince; insanlar kimi bil-
gilere doğuştan (biyolojik 
yapılarından dolayı) diğer 
varlıklar gibi ve bunlardan 
başka, yeni bilgiler kazanabilme yeteneğine, 
ayırt edebilme, sorumluluk bilincine varabil-
me, öğrenme, düşünme, seçme… v.s.  bilgi-
lerine de sahiptirler. İnsanlardaki ikinci kı-
sım bilgiler gelişebilir, değişebilir ve çoğala-
bilir özelliğini taşırlar. İnsanların kimilerine 
bilgi kavramıyla yoğun ilişkilerinden ötürü 
“bilgin” derler/denir. Bu kavramın üzerinde 
biraz daha duralım.

Bilgin, sadece insanlar için kullanılan ve in-
sanlarda varolan özellikleri simgeleyen bir 
sıfat-kavramdır. Hayvanlardan bilgin yok-
tur, taşlardan, bitkilerden, sulardan da. Ama 
bunlar kendi bilgi çerçeveleri/doğal yapıları 
içerisinde fonksiyonlarını icra ederler. Oysa 
insan hem kendisi zaten bilgi sahibidir, hem 
diğer varlıkların sahip oldukları bilgileri 
araştırabilir ve bir takım sonuçlara varabi-
lir; formüller, yasalar, özellikler ortaya çıka-
rır. Bu çalışmayı yapan insana bilgin denir. 
Konumuzu topluca açmağa çalışalım: Bilgi-

de kesinlik vardır ve insanın sahip olduğu 
soyut bilgilerin dışındaki bilgiler somuttur/
maddidir. Şöyle: su maddi bilgiye sahiptir, 
odun ve diğer varlıklar/maddeler de öyle. 
Atmosfer, demir cevheri, bakır cevheri, el-
mas, kuvars, et maddi bilgiye sahiptirler. 
Şu denebilir; bunların hepsi zaten kendileri 
maddedir.  Evet, bunların hepsi maddedir, 
yani elle tutulur, gözle görülür somut varlık-
lardır. Ama birçok işleri yapabilme yetenek-
leri vardır. Bu durumda onlar, enerjiye sahip 
denir.  Hemen şunu söyleyelim; maddelerde 
söz konusu olan bilgi başkadır, enerji başka-
dır. Maddenin sahip olduğu bilgisini eyleme 
koyma olayına enerji denir. Olayı sürdürme-
si ise gene bilgisi sayesinde olur…

 Enerji için şöyle bir 
tanım da doğru olabilir; 
enerji, maddede bulu-

nan bilginin değişik ko-
şul ve konumlarda açığa 
çıkmasıdır… Bunu bir 
örnekle açıklamağa çalı-
şalım; çam ağacının bir 
parçası olan çıra kendi-
sine alev değdirildiğinde 

yanmağa başlar ve bu yanması ağacın diğer 
kısmından (çıra olmayan) başka türlü olur. 
Ona bu bilgi verilmiştir. Çıraya ateşin değ-
dirilmesi, bilgisinin açığa çıkarılmasıdır. 
Yani çıra eyleme geçip, bilgisi çerçevesinde 
biçim değiştiriyor. Şimdi insan çıradaki bu 
bilgiden haberdar ve çıradaki bu bilgiden 
ona uyguladığı operasyonlarla faydalanıyor. 
Çıradaki söz konusu bilgi potansiyel enerji 
de değildir. Ama çıra potansiyel enerjiye de 
sahiptir… Bu onun ışık ve ısı şeklinde açı-
ğa çıkacak enerjiye yapabileceği kaynaklık 
miktarıdır. Üzerine ateş söndürücü madde 
dökülmediği sürece yanmayı sürdürmesi ise 
bilgisidir. Yanma eylemine ise, bilgisini kul-
lanması da denebilir…

 İnsan kendi dışındaki bütün var-
lıkların bilgileri üzerinde var olalıdan beri 
araştırmalarını sürdürüyor. Bu araştırmaları 
sayesinde günümüze kadar birçok sonuç-
lar elde etmiştir. İnsanoğlu astronomi, fizik, 

ENERJİ, MADDEDE 
BULUNAN BİLGİNİN 
DEĞİŞİK KOŞUL VE 

KONUMLARDA AÇIĞA 
ÇIKMASIDIR…
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kimya, biyoloji, vs. alanında birçok bilgileri 
ortaya çıkarmıştır. Bu araştırma ve incele-
me işlerine bütün insanlar katılmıyor. Hatta 
durum şöyledir: İnsanlardan çoğu hazır so-
nuçlardan yararlanır, bir kısmı ise varlıkla-
rın sahip oldukları bilgiler üzerine araştırma 
yaparlar.  İşte böyle araştırma çalışması için-
de olan ve maddeler üzerinde bazı bilgisel/
bilimsel sonuçlara varabilen insanlara bilgin 
denir.  Çünkü onlar bilgi üzerinde çalışıyor-
lar… 

Bu noktada şu soru sorulabilir:  İnsanlar bu 
araştırmalarında sürekli doğru sonuçlara mı 
varırlar? Elbette, hayır. İnsanlar karmaşık 
bilgiye sahip varlıklar üze-
rinde sık, sık yanıldıkları 
gibi, bazen basit varlıklar 
üzerinde de yanılırlar. Za-
ten ilk çalışmalar teori ola-
rak adlandırılır. Örneğin; 
“ Dalton’un Atom Teorisi”, 
“Dünya Düzlem Yüzeydir 
Dönmez”  ve “ insanlar sa-
dece maddeden ibarettir”  
gibi yanlış teoriler. Bunla-
rın hepsinin yanlış oldu-
ğu bilinmektedir. Yani bu 
varlıklardaki gerçek bilgi 
olduğu gibi ortaya çıka-
rılamamış, bir takım varsayımlarda bulu-
nulmuş ve bunda da yanlışlığa düşülmüş. 
Ama bunun yanında günümüzde olduğu 
gibi, geçmişte de maddeler üzerinde yapılan 
araştırmalarda doğru bilgilerin elde edilmiş 
olduğunu da biliyoruz. Günümüzde çeşitli 
maddeler üzerinde yapılan çalışmalar so-
nunda elde edilen bilgilerin doğruluk payları 
geçmişe göre daha yüksek olduğu kabul edil-
melidir. Bu nedenledir ki, son birkaç senede 
bilimsel ve teknolojik alanda alınan mesafe, 
geçmişte birkaç asırda alınan mesafeye eşit 
olduğu, hatta daha fazla olduğu ilgililerce 
yeri geldiğinde söylenmektedir. Ayrıca sıra-
dan insanlar da bunu gözleyebilirler. Bunlara 
bağlı olarak dünyada kül, toz, talaş ve yan-
mış gaz atıkları gün geçtikçe daha büyük bir 
hızla artmaktadır.

Teknolojide elmas madeni ile yapılacak, sert 
maden uçlu bir kesicinin diğer metallerden 
kolayca talaş kaldırabileceği bilgisi/özelliği 
ortaya çıkarılıyor ve işlemin denemesi yapı-
lınca, olumlu sonuç alınıyor. Uzay araştırma-
larında zaman, hız ve yol ile ilgili denklemler 
kullanılarak, bir takım deneylere geçiliyor 
ve istenip beklenen sonuçlara varılabiliyor. 
Bazen yanılmalar da oluyor. Buradaki yanıl-
malar, tamamen insanlardaki bilgi toplama 
yetersizliğinden kaynaklanıyor. Yoksa mad-
delerdeki bilgilerde herhangi bir değişiklik 
kesinlikle söz konusu değildir. Burada şöyle 
bir tanımlamanın yararı olabilir: 

İnsanların varlıklar üze-
rinde yaptıkları araş-
tırmalar sonucu elde 

ettikleri, ancak deney 
ve gözlem yolu ile doğ-
rulukları ispatlanmamış 
verilere teori, deney ve 
gözlem yolu ile doğru-
lukları kanıtlanmış ve-
rilere bilgi denir. Atom 
parçalanamaz verisi/iddi-
ası teoridir, atom küçük 
parçalara ayrılabilir verisi 
bilgidir. Su iki hidrojen 
bir oksijenden meydana 

gelmiştir. Bu beş bin sene önce de böyle idi, 
şimdi de böyle ve sürekli de böyle kalacak. 
Ama belki, üç bin sene önceki insanlar suyun 
bu kimyasal formülünü bilmiyorlardı. Kimya 
bilginleri tarafından suyun analizi yapılmış 
ve bu sonuca varılmış. Ama ileride bunun 
komple sonuç ve bunun da ayrıntılarının var 
olduğu sonucu ortaya çıkabilir ve bunlar da 
doğru olabilir. Bu durumda suyun bilgisini/
su olma yasasını değiştirdiği değil, insanların 
daha ayrıntılı bilgiler elde edebilme düzeyine 
kavuştukları anlaşılmalıdır. Çünkü bilgide/
yasalarda her hangi bir değişiklik söz konu-
su olamaz. Bu durum evrendeki varlıklar için 
böyle olduğu gibi, bireysel ve toplumsal ola-
rak insanlar için de aynıdır (33 Ahzab 62; 35 
Fatır 43; 48 Fetih 23).

EVRENDEKİ 
VARLIKLARLA, BİREYLE 

YA DA TOPLUMLA 
İLGİLİ BİLGİDE/
YASALARDA HER 

HANGİ BİR DEĞİŞİKLİK 
SÖZ KONUSU 

OLAMAZ. DEĞİŞEN, 
İNSANIN VUKUFİYET 

DERECESİDİR.
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İLİM, BİLGİ VE 
BİLGİNLER

Günümüzdeki çok boyutlu bilimsel ve tekno-
lojik araştırmalar, alınan sonuçlar ve bunlara 
bağlı olarak amaçlanan hedefler karşısında 
Müslümanların tavır alışları nasıl olmalıdır? 
Konunun en önemli yanı burasıdır… Bilim-
sel ve teknolojik buluşların hepsinin insan-
ların yararına kullanıldığı söylenemez. Hatta 
çoğunun güçlülerin elinde bir tehdit aracı 
olduğu rahatlıkla söylenebilir. İşte Müslü-
manlar bu konuya gereği gibi eğildikleri ve 
gerekli çalışmaları yaptıklar gün bilim ve 
teknoloji genelde insanların zararına değil, 
yararına işlemeye başlayacaktır. Bilinçli bir 
Müslüman kendisini çağının gelişmelerin-
den soyutlayamaz. Yani kesinlikle insanları 
ilgilendiren her olay, araç ve amaçlarla o da 
ilgilenir ve Müslüman’ca bir yorum getirip, 
gerekli tavrını ortaya koyar. Bilgi ve bilginler 
konusunda Müslüman’ca bir yorumda bulun-
mak; yukarıda bilgi ve bilginlik kavramlarını 
genel-geçerlik anlayışı içerisinde incelerken, 
kimi yerlerde kesin ifadeler kullandık. Bunu 
kesin bilgi kaynağı olan Kur’an’ a dayandı-
ğımız için cesaretle yaptık. Şimdi yukarıdaki 
incelememizin yanında, aynı konuyu değişik 
bir yaklaşımla tartışmaya açarken, Kur’an;’ı 
Kerim’den konumuzla ilgili gördüğümüz 
ayet meallerini alarak, açıklık getirmeğe çalı-
şalım.  “Görmedin mi ki Allah gökten suyu 
indirmiştir. Derken, onunla farklı renk-
lerdeki meyveleri yine Biz çıkarmışızdır. 
Ve dağlardan aşan beyaz-kırmızı ve siyah 
renkte hayranlık verici çizgiler/yollar var 
etmişizdir. Ve dahası insanlar, sürüngen-
ler ve hayvanlar da çok çeşitli renkler ta-
şıyorlar. Allah’ın kulları içinde ancak bil-
ginler (bilenler/bilgi sahipleri) gerektiği 
gibi saygı duyarlar. Gerçek şu ki; üstün 
olup bağışlayan Allah’tır. Allah’ın kitabını 
okuyup gereğini yerine getirenler, salâtı 
ikame edenler, kendilerine verdiğimiz ge-
çimliklerinden gizli ve açık infak edenler, 
işte bunlar hiç kesintiye uğramayacak bir 
kazanç umabilirler.  “Allah, onların hak et-
tiği karşılığı eksiksiz verir ve onu lütfuyla 
daha da arttırır.  Çünkü Allah, şüphesiz 

çok bağışlayıcıdır ve şükrün karşılığını 
anında bolca verendir.” (35 Fatır 27-30) 

Yukarıdaki ayetlerde insanların dikkati bazı 
maddelerin sahip oldukları yasalara/bilgilere 
(özelliklere) çekiliyor. Daha açık bir deyimle 
Allah söz konusu maddelere verdiği bilgileri 
insanların araştırmalarını istiyor. Sonra ge-
reği gibi araştırma yapıp bunlardaki bilgileri 
görüp gerekli dersleri alanların bilgin oldu-
ğunu ve bu bilginlerin ancak Allah’ a gereği 
gibi saygı duyacaklarını bildiriyor. Bu kolay-
ca anlaşılabilir. Ayrıca ayetlerin devamında 
bu bilginlerin sahip oldukları özellikler sıra-
lanıyor. Yoksa maddelerdeki bilgiler üzerinde 
her araştırma yapan, fakat Allah’ın kitabına 
uymayan, salâtı ikame etmeyen, kendilerine 
verilen rızıktan harcamayan kimseler bilgin 
olamazlar. 

Bilgin, Allah’ın maddelere verdiği bilgileri 
(sahip oldukları yasaları) ortaya çıkaran ve 
Allah’ı şanına yakışır biçimde tanıyıp O’na 
doğru bir şekilde saygı gösterendir (emir ve 
yasaklarına uyandır). Ciltlerce kitap taşıyan 
eşeğe (62 Cuma 5) ve her durumda dilini 
uzatarak soluyup duran köpeğe (7 Araf 176) 
benzeyen sahte bilgin ve aydınların bulun-
duğunu bilmek her Müslümanın görevidir. 
Bu noktada “Rasihun” kavramına de değin-
mek istiyorum. Bu kavram Türkçeye genel-
likle “ilimde derinleşenler” olarak çevriliyor 
ve bundan da din âlimleri anlaşılıyor Bura-
dan da geçimi dinden olan ruhban sınıf or-
taya çıkıyor.  Oysa bu kavramdan mesleğin-
de gerçek anlamda uzman (usta), hayatında 
ahlaklı, İslâm Dinin kaynakları ve yaşanması 
hakkında geniş bilgi sahibi  olan Müslüman-
ların anlaşılmasının daha isabetli olduğunu 
düşünüyorum. Örneğin; Müslüman makine 
mühendisi, hekim, demirci, terzi, kaptan, 
manifaturacı, marangoz vs. 
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nsan bilir… Cahilliği unutuşundan…

Eğitim insanı sentetik ilişkiler ağına 
hazırlar. Onun doğuştan potansiyel olarak 
sahip olduğu bazı hassasiyetlerini bilerken 
bazılarını da köreltir. Ayrıksılığını mümkün 
mertebe törpüler, onu topluma hazırlar.

Toplum dediğiniz yapay bir dünya… Dayatır 
kendini insana… O hep orada durmaktadır. 
Şehrinizdeki dağ gibi, ırmak gibi… Tarlanı-
zın ortasındaki kaya gibi. Siz onu dikkate 
almak zorundasınız; o sizi değil… 

İnsanın doğadan bu denli kopması, kendi-
ni yalıtması, doğa ile arasına steril perdeler 
germesi hayra alamet değil. Toprak, anasıdır 
insanın. İnsanı topraktan yarattı Hak. Top-
rak emzirir insanı, besler, büyütür. İnsan, 
yeryüzündeki yürüyüşünü tamamladığında 
fani bedeni yine toprağın kucağına döner.

Böyleyken, anasına insan kadar hor davra-
nan başka canlı yoktur bildiğimiz evrende. 
Vefasızdır insan. Çünkü unutuverir. Beşer-
dir, şaşar. Bir görüşe göre insan sözünün eti-
molojisi nisyana dayanır. Nisyan unutuş...

Zulüm: bir şeyi yerinden etmek!

İnsanın kötüsü zalim... Zulmün bidayeti ise 
kendi kendine zulmetmek... İnsan kendine 
çokça kötülük etmeden, bir başkasına azıcık 
kötülük edemez. İnsan kendine çokça iyilik 
etmeksizin bir başkasına azıcık iyilikte bu-

D E N E M E

Ümidim Ümmilikte…

ÖYLE DERİNLEŞTİ, ÖYLE 

DALLANIP BUDAKLANDI 

Kİ CEHALET, TAHSİL 

GEREKTİRİYOR.

Fatih OKUMUŞ

lalehilal@gmail.com

İ
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lunamaz. Bu böyledir. Eşyanın tabiatı budur. 
Kap içindekini sızdırır. Bir şeye sahip olmayan 
onu veremez. 

İnsan en güzel kıvamda yaratılmıştır. Denge-
li, ölçülü, adil… Düşüş sonradan. Dengeyi 
kaybeden düşer. Dengeyi kaybetmenin bir 
adı da zulüm… Zulmü, bir şeyi yerinden et-
mek diye tarif ederler. Her şeyi yerli yerine 
koymak, her işi yerince yapmak adalet ve 
hikmet.

“Kime hikmet verildiyse, ona çokça hayır ba-
ğışlanmıştır.” (Bakara: 2/269).

Garip zamanlar

Garip zamanlara erdik. 
İçler dış, dışlar iç oldu. 
Eşyayı ters yüz ettik. Şey-
lerin adlarıyla oynadık. 
İsimler yerinden kayınca 
eşya da kaydı, hayat da… 
Şeyi adıyla çağırmamak 
çocuğa düzmece bir ne-
sep uydurmaktan, hadise 
senet yamamaktan fark-
sız…

Örnek mi? Yalan haber, cesaret, cömertlik, 
yardım, barış, demokrasi… Hangi kelime 
yerli yerinde kaldı ki? Haber, vakıayı aynıyla 
bildirmektir. Haber yansıtan aynalar özürlü, 
defolu olduğundan gördüğümüze, duydu-
ğumuza inanamaz olduk.

Cesaret ve cömertlik artık yiğitliği değil 
hayâsızlığı ifade eden bağlamlarda telaffuz 
edilmeye başlandı. Kesmek için beslediği-
niz tavuğa verdiğiniz yemin adı yardım oldu. 
Barış cihanşümul sömürüyü kurumsallaştı-
ran doktrin. Demokrasi çok yüzlü diktatör-
lük…

Kitaplar, sayfalar, satırlar bilgiyi değil cehale-
ti taşımaya başladı. Bizimkisi öğrenilmiş ce-
halet. Aklımızı ve ruhumuzu kendi elimizle 
ve üste para ödeyerek hadım etmenin adı 
eğitim. Öyle derinleşti, öyle dallanıp budak-
landı ki cehalet, tahsil gerektiriyor.

Mürekkep cehaletimiz lekesi çıkmayan Çin 
mürekkebi gibi yapıştı üstümüze başımıza. 
Eğitim yıllar yılı Çin işkencesiyle karakte-
rimize kazınan garip şekilli dövmeler gibi 
benliğimizi taladı.

İnsan bilir. Cahilliği unutuşundan… Aslı 
böyleydi. Dedim ya garip bir asrın tanıkları-
yız. Şimdi bilmek unutuştan beslenmeli. Ne 
kadar unutursak bize sonradan öğretileni, o 
kadar temizleneceğiz. Ne kadar temizlenir, 
ne kadar ümmîleşirsek mesaja o kadar yer 
açmış olacağız kalbimizde.

İlim ümit vaat etmiyor artık. Çünkü o da 
yerinden edildi. İlim bir 
işaret, bir âyetken menzil 

sayıldı; aletken yüceltilip 
gaye tahtına oturtuldu. 
Ümidim ümmîlikte…

Değil mi ki ümmî 
Peygamber’in (sav) ümme-
tiyiz… Değil mi ki bin yıl-
dır salât-ı ümmiyeyi okuyan 
bir milletin çocuklarıyız… 
Öyle ümmîleşelim ki bizi 
hiçbir kültür bombasıyla 

yok edemesin, hiçbir sözümona fikir silahıy-
la yaralayamasınlar.

Ümmîleşmek “lâ” makâmı. Ben ona çağırıyo-
rum. “İllâ” binası bu temel üzerine kurulur.

Beyt:

“Temiz et gönül evini

Yâr gelicek kondurmaya!”

İnteha.

ZULMÜ, BİR ŞEYİ 

YERİNDEN ETMEK 

DİYE TARİF EDERLER. 

HER ŞEYİ YERLİ YERİNE 

KOYMAK, HER İŞİ 

YERİNCE YAPMAK 

ADALET VE HİKMET.
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BENİ EĞİTMEYİN

I.
eğip bükmeyin
söküp takmayın
kalıplara dökmeyin
lütfen beni eğitmeyin
kalbimi karartmayın
zihnimi köreltmeyin
ne olur acıyın bana
beni eğitmeyin
koparmayın dalımdan
eğlemeyin yolumdan
ne olur gölge etmeyin
beni eğitmeyin

II.
iğdiş etmeyin duygularımı
gözlerime mil çekmeyin
işkence etmeyin bana
beni kendinize benzetmeyin
eğitmeyin beni
altın kafesinizi istemem
tasmanızla, boyunduruğunuzla övünmem
attığınız kemiği size geri getirmem
ben sizin bildiklerinize benzemem
anlamıyorsunuz bir şair
evcilleşince ölür
kıymayın bana
eğitmeyin
adınızı ezberlemem
andınızı çığırmam
boy sıralarında durmam
sağdan da saymam
hoşgörün, eğitmeyin beni
ufkumu kapatmayın
ağırlıklar bağlamayın ayaklarıma
kapıları üzerime kilitlemeyin
tepeme dikilip, gözetlemeyin
mahpus tutmayın sınıflarda
inanın hiç bir hak iddia etmem
afvedin, eğitmeyin beni

III.
başka hamallar bulun kitaplarınıza
konuşmalarınıza başka alkışçılar tutun
mâtemlerinizde başkaları ağlasın
başkaları imza atsın kararlarınıza
ortak etmeyin beni yalanlarınıza
başka taşlar bulun tapınağınıza
başkaları kurban olsun ilahınıza
başkalarını kutsayın
başkalarını onaylayın
lûtfedin, eğitmeyin beni

IV.
beni kontrol etmeyin
boynumdan çekmeyin, arkamdan itmeyin
bir iyilik edin bana
beni eğitmeyin
hem ben işinize yaramam
iyi koşamam, bağıramam
zıplamayı bilmem, takla atamam
ateş çemberinin tam ortasından
atlamayı hiç beceremem
benden vazgeçin
eğitmeyiverin
V.
okulların kullarını eğitin
yaldızlı diplomalar üretin:
sekizlik, on birlik, on beşlik...
pâyeler ihsan edin: doktorluk, doçentlik...
ömür boyu köle,
ömür boyu suskun kalsın insanlar
daha üst hedefler gösterin
olmazsa tehdit edin
susanları, pusanları eğitin
etmeyin eylemeyin,
babanız ölmedi mi sizin?
beni eğitmeyin!

Üsküdar, 12.10.97
Fatih Okumuş
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OKUMAKTAN 
MANA NE?

Okumaktan mana ne?
Kişi, Hakk’ı bilmektir.
Çün okudun bilmezsin

Ha bir kuru emektir. 
Yunus Emre

“Rabbim ilmimi artır.” (Taha, 20/114).

“Bilgi, varlığı anlamlı kılan en önemli unsur-
lardan birisidir” denilse, bu söz haddini aşmış 
bir söz sayılmaz. Her varlığın, ‘var edilirken 
verilenler’ ve ‘ona sonradan öğretilenler’ ol-
mak üzere iki ana öğrenme kaynağı vardır.  

Var edilirken verilenlere, fıtrat; sonradan 
öğren(t)ilenlere de edinilen bilgi diyoruz. Edi-
nilen bilgilerden beş duyuyla kavrananlara 
algılanan/öğrenilen bilgi; peygamberlere ge-
len vahiy vasıtasıyla öğren(t)ilenlere ise ilahî 
bilgi denilmektedir. Bu bilgi türü, insanlık var 
edildiğinden beri, kesbi ve vehbî olmak üzere 
ikiye ayrılmış: 

1- Kesbî olanlar, yani insanın çalışmasıyla elde 
edilenler

2- Vehbî olanlar, yani vahiy kaynaklı olanlar, 
denilmiştir. 

Bu bilgi türleri, bir insanın annesini emmeyi 
bilmesi, ateşin yakacağını bilmesi ve her şeyi 
var kılan bir yaratıcının var olduğunu bilmesi 
şeklinde örneklenebilir. 

İlmin çeşitleri:

İlme’l-yakîn 1- 
Ayne’l-yakîn  2- 
Hakka’l-yakîn olarak da ayrılmıştır. 3- 

Bazıları ise ilmi; 
İlm-i husuli  1- 
İlm-i hudurî olarak da sınıflandırmışlardır.  2- 

D E N E M E

OKUMAKTAN MANA NE?

SADECE BİR 

İDEOLOJİNİN 

KAYNAKLARIYLA 

YETİŞEREK, BAŞKA HER 

GERÇEĞE KÖRLEŞENLER 

ŞARTLANMIŞ 

İNSANLARDIR.

Aydan DEMİRCİ
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İnsanın bilgiye sahip olması önce ‘dış idrak’ 
yolu iledir. Bunlar, duyu organları yoluyla 
edinilen bilgilerdir. Bunun paralelinde  ‘iç id-
rak’ devreye girer. Beyin gücüyle oluşur; dış 
algıların topladığı birikimler, toplanır, dizilir, 
hıfzedilir. Algılar yoluyla sağlanan tüm bu 
birikimler çözümlenir ve bilinç haline gelir. 
Yani insanlar ‘fıtrat haricindeki’ tüm ilimle-
ri, duyular, beyin ve kalp yoluyla sonradan 
öğrenirler. 

Araştırmalarla mesafe kat etmek durumunda 
olan her ilim dalı, keşfedilen her yeni bilgi 
ışığında, her gün yeni bir şeyler ortaya ko-
yar ve ister istemez bir gün önce söyledikle-
rinin çoğundan vazgeçer. Bu sebeple pozitif 
ilim üzerine hayat bina 
edilemez, çünkü sabitesi 
yoktur; ancak her insan 
mevcut buluşlardan çağı-
na göre faydalanır. İlmin 
bu niteliği İslam âlim ve 
filozofları tarafından her 
zaman bilinmiş ve ilim, 
bu ana niteliği itibariyle,

1- Değişebilir olanlar

2- Değişemez olanlar, şek-
linde de adlandırılmıştır. 

İlim sahibi olmak elbette ancak akıl ile müm-
kündür. Ancak akıl kişinin dünya hayatını 
aşan, onun öncesini ve sonrasını ilgilendiren 
sorulara cevap vermekte yetersiz kalır. İnsan 
aklı, idrakini aşan durumlara karşı şu tavır-
ları geliştirir: 

1- İnkâr

2- Peşin kabul

3- Anlamaya çalışma

4- İlgisizlik, umursamazlık

Dünya üzerindeki insanlar çoğunlukla bu 
yollardan birindedirler. Güçlü bir zekânın, 
seviyeli bir bilginin ve düşünecek kapasite-
nin sahibi olanlar, inkârdan önce sezgileri 
yoluyla aklın idrakini aşan şeyleri kavramaya 
çalışırlar. Bilim nesnelere ve oluşlara baka-

rak, bunları inceleyerek, bunlardan çıkardığı 
kuralları temel kabul ederek ‘insanı, hayatı 
ve Allah’ı’ tanımayı, tanımlamayı ve anlama-
yı önceler. Din ise, ‘insanı, hayatı ve Allah’ı’ 
tanıma ve tanımlama işini ilahî bilgiye havale 
eder. Sonuçta ikisi de -ilmi verilerde düzen-
bazlık yapılmaması şartıyla- aynı tanımı ya-
par ve ortak görüşte birleşirler. Çünkü kay-
nağı aynıdır. Bu ikisinden birisini diğeri için 
feda etmek gereği yoktur. Bu ikisinin birbi-
riyle çatışmamasının tek şartı vardır: Doğru, 
dürüst, tarafsız, önyargısız olabilmek; o za-
man çıkmaz sokak haline gelen dinî ve ilmî 
sorunlar daha kolaylıkla çözüm sürecine gi-
recektir. İnsanlar, ancak o zaman hakiki ilme 
ulaşabilecekler ve bu bilgiler doğrultusunda 

kendilerini ve toplumları-
nı değiştirebileceklerdir. 

“…Değişim sürecinin ilk 
adımı, İslam toplumunda 
bilgiyi inanca aksettiren, 
bu inançlara göre davra-
nan, güzelliğin idrakine 
derin bir yetenek kesp 
eden, doğru gayeleri hedef 
alan, din ve ahlâk bağla-
mında varlığını, çevre bi-

lincini ve sorumluluğunu kavrayan tavırların 
etkinliğini getirmek olmalıdır. Çünkü Allah, 
ancak ilimleriyle amel edenlere hakiki bil-
giyi ihsan eder.”1 

İlim sahibi insan, özgür düşünceye de sahip 
olmalıdır. Gerçek bir ilim sahibinde, şartlan-
mışlıklar bulunmaz. Çünkü yanlış ve eksik 
bilgiler sebebiyle oluşan şartlanmışlıklar, 
başka hiçbir şey okuyup öğrenmeden yal-
nızca resmî veya gayrı resmî bir ideolo-
jinin kaynaklarıyla yetişerek, başka her 
gerçeğe, her doğruya körleşen insanların 
bulundukları bir durumdur. Bu şekildeki 
insanların ise kendileri ve kendi toplumları 
hakkında bile doğru düşünebilmeleri, doğru 
karar alabilmeleri mümkün değildir.  

1 Turgut Cansever, İslam’da Şehir ve Mimarî, 
2.baskı, S.53, Timaş Y, İst, 2006

İNSAN RUHU GERÇEK 

MUTLULUĞU; İBADETTE, 

İLİM ÖĞRENME VE ÖĞ-

RETMEDE, KARŞILIKSIZ 

İYİLİKTE, BİR DAVAYA AŞK 

İLE BAĞLANIP O YOLDA 

UĞRAŞMADA BULUR. 
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 “Bilgin, bilgiye olan aşkı miktarınca bilgin 
olur.”2 Bu da kişide ancak ‘kafa, kalp ve gönül’ 
üçlüsünün  -elbette bedensel ve zekâ olarak 
gereken şartların da bulunmasıyla- ulaşabi-
leceği bir hedeftir. Bu hedefe ulaşmak, başka 
her şeyi geri plana iten ve başka her şeyden 
çok gayret isteyen bir süreci gerektirir. Bu 
süreçte gayeye ulaşmak için; ‘Az yemek, az 
uyku, az söz’; ‘çok çalışma, bıkmadan çalış-
ma, severek çalışma’, o kişinin doğal hayat 
tarzı haline gelmelidir.

Herhangi bir konuda iyi bir eğitim için:

1- İyi bir öğretmen, rehber, hoca

2- Eğitim alan kişinin azimli ve gayretli ol-
ması

3- Sürekli tekrar gerekir.

Bir şeyi en iyi ancak en iyi 
bilen öğretebilir. Bu sebep-
le kişi neyi öğrenmek isti-
yorsa o sahanın en iyilerin-
den birini veya bir kaçını 
öğretmen olarak bulmaya 
gayret etmelidir. ‘Düşman-
larımız bizim öğretmenlerimiz değildir.’ (Ali-
ya İzzetbegoviç) sözünü, özellikle ‘ameller ve 
şirk bulaşmış düşünceler’ bağlamında gözden 
ve gönülden uzak tutmamak gerekir. Çün-
kü ilmin, iman haline gelmesi ve fikrin fiille 
birleşmesi, ancak güçlü ve büyük bir sevgi 
ile mümkündür. Eylemin kemale ermesi ve 
doğru olması ilme bağlıdır. İlmin kemale er-
mesiyse zaman alır. Bilgi tamamlanmadan 
varılan tüm kararlar, hortumunu tutup fiili 
tarif etmeye benzer. Bu sebeple her konuda 
olduğu gibi, inanç dairesine giren konularda 
da iman sahipleri, muhakkak doğru bilgi ile 
mücehhez olmaya çalışmalıdırlar. 

Kişinin gözünü kendisi için helal olanlara 
yöneltip, gereksiz veya haram olanlardan ko-
ruması ilme yönelen kişi için zarurettir. Bu 
tavır, insanın gereksiz düşüncelerden uzak 
kalmasına yardımcı olur,  hafızasını kuvvet-

2 Âşıklar Kitabı, s.188, İbnul Kayyim el-Cevziyye, 
Çev: Feyzullah Demirkıran, Savaş Kocabaş; Şule 
Y, 2.baskı, İst, 2002

lendirir, kalbini nurlandırır, sezgi gücünü 
artırır, ilim yollarında kolayca ilerlemesine 
yardımcı olur, iffetin huzuruyla dolmasını ve 
şehvetin esaretinden uzak kalmasını sağlar. 
Bu da onu genel bir huzura doğru götürür. 
Çünkü insan ruhu gerçek zevkini; ibadette, 
ilim öğrenme ve öğretmede, karşılıksız iyilik 
etmede, bir davaya aşk ile bağlanmada ve o 
yolda uğraşmada bulur. Mutsuz olanlar ha-
yatlarında bunlardan neyin eksik olduğuna 
bakmalıdırlar.

Yalnızca kitap kaynaklı bilgilere sahip olmak 
kişiyi bilgili kılar, ancak yanına ‘akletme, te-
fekkür etme, üstün akıl sahiplerinin aklı ve 
değerli tecrübe sahiplerinin birikimleri’ ek-

lenmediği takdirde, kav-
rayışı ve algıyı geliştir-
mez. Algı nereye kadar 

gelişebilirse, nesnelere ve 
var oluşa ilişkin bilgiler 
de oraya kadar uzanır. 
Felsefe bir ilim dalı olarak 
bu konu ile uğraşsa da kı-
lavuzu olmadığı takdirde, 

doğruyu tespit etmede, kendi başına her za-
man eksik ve yarım kalan bir çaba olacaktır.  

Farabi “Önce doğruyu bilmek gerekir. Doğru 
bilinirse yanlış da bilinir. Önce yanlış bili-
nirse, doğruya ulaşılamaz.” der. Her devlet, 
toplumunun iyiliğini isteyen her kişi, tüm 
eğitimci ve öğretmenler, kendi milletlerine 
gerçek bilginin en azından temelini verme 
gibi bir gayeye sahip olmalıdır. Bunun bizim 
toplumumuz için ne kadar önemli bir gaye 
olduğu ise ehlinin bildiği ve izaha gerek bı-
rakmayacak bir durumdur. Hakiki bilgiyi, 
hakikatin bilgisini ve gerekli eğitimi, resmî 
veya özel okulların yaptığından ibaret gör-
mek büyük bir hatadır. Hatta denilebilir ki 
okulların yaptığı ancak belki -sağlam veya 
çürük- bazı bilgileri vermekten ibarettir. 
Hâlbuki gerçek eğitim bundan başka bir 
şeydir. Genellikle resmî eğitim müfredatının 
içinde yoktur, resmî eğitim dışında alınır/
verilir ve devam eder. Çoğu kere bu eğitim, 
okulların dışında ve okulların bitiminden 

MUTSUZ İNSANLAR HA-

YATLARINDA İBADET, 

İLİM, İYİLİK VE AŞKTAN 

HANGİSİNİN EKSİK OL-

DUĞUNA BAKMALIDIR.
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sonra başlar ve ömür boyu devam eder, bu-
nun adı hayat okuludur. 

  İlim, Allah’ın ‘Âlim’ sıfatının bir tecellisi 
olarak, nihayetsiz bir denizdir. Bu denize 
batırılmış iğnenin ucundaki kadar bilgisiyle 
insan, -yine de üstüne düşen hususlarda çok 
çalışmalı fakat- kendini ‘büyük âlim’ say(n)
ma yanılgısını yaşamamalıdır. Çünkü bu an-
cak bir cahilin, yani ilmin sınırlarını bilme-
yen bir insanın varacağı bir karar olabilir.

“İlmine hükmettiren insana, fart-ı cehlidir

Ehl-i irfan cehlini, âlim olunca anlıyor.” beyti, 
ilmi seven ve ilmin talibi olan herkes için 
unutulmaması gereken bir husus olmalıdır. 

İnsanların ne öğrendiklerinden daha önem-
li olan şey, neden öğrendiği ve öğrendiği 
şey ile ne yaptığı/yapacağıdır. “İlmin ednası 
dilde olanı, âlâsı her uz-
vundan tecelli edenidir.” 
(Hz. Ali). Azalar vasıta-
sıyla amelde görülmeyen 
ilim, hastanın şifa verecek 
ilacı kullanmamasına, aç 
insanın hazır yemeği ye-
memesine benzer. “İlimce 
diğer insanlardan üstün olan kimseye yakı-
şan, amelce de onlara üstün olmasıdır.” (Ha-
san Basrî). Çünkü bir ilim sahibine yakışan, 
bildiklerinin güzel etkilerinin onun üzerin-
de görülmesi, hissedilmesidir. Yoksa o kişi, 
‘Faydasız ilimden Allah’a sığınırım’ ölçüsünü 
nazarı dikkate almamış olur. 

Sahibine faydası olan bir ilimden, bilgili kim-
senin çevresindeki herkes de doğal olarak 
faydalanacaktır. Bunun bilinçli bir şekilde 
gerçekleştirilmesi sürecindeyse elbette ge-
rekli şartlar vardır.

Herhangi bir konuda toplumu bilgilendir-
me ve yönlendirme amacı taşıyan kişinin 
fikir beyanı için -konu ile ilgili olmak üze-
re- ortalama olarak şunlar gereklidir:

1- Zaman ve zemin farklılığına dikkat ederek 
literatüre -hiç olmazsa ana kaynaklar itiba-

riyle- hâkim olmak, bunu sağlayan bir eği-
timden geçmiş olmak 

2- Toplum kesimlerinin genel olarak düşün-
celerini ve düşünce farklılıklarını bilmek

3- Geçmişte ve bugün uygulamaların nasıl 
ve uygulama farklılıklarının neler olduğunu 
bilmek

4- Olması gerekenin ne olduğu konusunda 
görüş ve önerilere sahip olmak. Görüş ve 
önerileri için “neden ve nasıl” soruları sorul-
duğunda, anlamlı ve geçerli cevapları olmak; 
düşünce ve önerilerini sağlam delillere da-
yandırmak… 

İlgililerin bilgisiz, bilgililerin ilgisiz olduğu 
bir toplum sosyal çöküşe geçer. Halkı bilgi-
siz, yöneticileri bilinçsiz olan bir toplumday-
sa, bilginler ve bilgeler hâl olarak hep ağlar-

lar.

Kültür seviyesinin düş-
tüğü, emeksiz kazanç yol-
larının yaygınlaştığı, ça-
lışmadan yaşamanın akıl-
lılık görüldüğü, fuhşun 
yayıldığı, ailenin önemini 
ve sağlamlığını kaybettiği, 

parçalanmış ailelerin ve bu sebeple sahipsiz 
çocukların arttığı, milletinin ruh-beden-nesil 
sağlığına gereken önemi vermeyen bir ida-
renin hükümran olduğu, cahilin ve zalimin 
silah ve para gücünü elinde bulundurduğu, 
güzel konuşanların güzel eylemler yap(a)ma-
dığı, erdemli insanların toplum düşmanları 
tarafından yalanlarla lekelenip sosyal hayat-
tan saf dışı edildiği, ilim sahiplerinin kendi-
lerini zayıf hissederek üstlerine düşeni yap-
madıkları bir toplum, toplumsal dağılmayı 
ve çökmeyi beklemelidir.

Âlim vasfını hak eden bilgeler ve bilginler, 
bildiklerinin zekâtı olacak kadar çalışıp uğ-
raşmaktan geri kalmadıklarında bunun önü-
ne geçilebilir. Ve onlar bildikleriyle bunu 
yapmayacaklarsa, o kadar kuru bilginin ha-
malı olmak için mi çalıştılar? Onlar Cuma 
Sûresi’nin ilgili âyetini herkesten iyi biliyor 
değiller mi?  

İLGİLİLERİN BİLGİSİZ, 

BİLGİLİLERİN İLGİSİZ 

OLDUĞU BİR TOPLUM 

SOSYAL ÇÖKÜŞE GEÇER. 
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TÜRKİYE’DE DİN 
EĞİTİMİ-ÖĞRETİMİ

ürkiye’de İslam dini eğitiminin örgün 
eğitim içindeki yeri ve yeterliliği, Müslü-

manların ihtiyaçlarına cevap verip veremediği 
konusu pek gündeme gelmemekte ve bu ko-
nudaki noksanlık ve sıkıntılar gereği gibi tartı-
şılmamaktadır. Toplumun kahir ekseriyetinin 
ortak inancı olan İslam’ın, hâlihazırda örgün 
eğitim içindeki yerinin ihtiyaçlara cevap verip-
vermediği konusunun da mutlaka gözden ge-
çirilmesi gerekmektedir.

Din öğretiminin yasal dayanakları

Ülkemizde eğitim, Tevhid-i Tedrisat Kanunu, 
anayasanın 24. maddesi, 1739 Milli Eğitim Te-
mel Kanunu’nun 12. ve 32. maddesi çerçeve-
sinde şekillenmektedir. Dolayısıyla bireylerin 
ve toplumun İslama dair bilgileri bu çerçevede 
oluşmaktadır.

DİN (İSLAM) ÖĞRETİMİ

Halkın ihtiyacı olan genel din öğre-a) 
timi

Şu andaki uygulamalara göre öğrenci dinî 
bilgilerini örgün eğitim içerisinde ilköğretim 
dördüncü sınıftan itibaren haftada iki saat 
olarak sekizinci sınıfa kadar Din Kültürü ve 
Ahlâk Bilgisi dersi olarak almakta, gitmek is-
teyen öğrencilerimiz ise beşinci sınıftan itiba-
ren yaz tatillerinde camilerimizde veya Kur’an 
kurslarında, sekiz yıllık ilköğretimi bitirdik-

T

D E Ğ E R L E N D İ R M E

Türkiye’de Din (İslam) Eğitimi-
Öğretimi ve Gerçekler
-İslam’ın örgün eğitim içindeki yeri ve yeterliliği-

ORTA ÖĞRETİMDEKİ 

DİN KÜLTÜRÜ VE 

AHLÂK BİLGİSİ 

DERSİ, İHTİYACI 

KARŞILAMADAN 

ÖTE YASAK SAVMA 

KABİLİNDEN ORTAYA 

ÇIKMIŞ GÖRÜNTÜSÜ 

ARZ ETMEKTEDİR.

SAVAŞ ÖREN
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ten sonra Diyanet İşleri Başkanlığı’na bağlı 
Kur’an kurslarında dinî bilgilerini geliştir-
mektedirler.

 Ayrıca orta öğrenimde haftada bir saat ol-
mak üzere Din Kültürü ve Ahlâk Bilgisi der-
si verilmektedir. Tabi ki bir saatlik haftalık 
müfredat çerçevesinde hedeflenen amaca 
ulaşılamayacağı açıktır. Bunun açık göster-
gesi, 10. veya 12. sınıfa gelmiş olan birçok 
Müslüman öğrencimizin Kelime-i Şahadet’in 
doğru telaffuzu, namaz ibadetinin gereği gibi 
yerine getirebilmesi gibi konularda bile ye-
tersizliklerinin görülmüş olmasıdır.

Şuanki ilköğretim ve İmam Hatip Lisesi dı-
şındaki orta öğretimdeki 
okullarda Din Kültürü 
ve Ahlâk Bilgisi dersi, 
ihtiyacı karşılamadan öte 
yasak savma kabilinden 
ortaya çıkmış görüntüsü 
arz etmektedir. 

Müslüman olan öğrenci-
nin dinî sorumlulukla-
rını yerine getirip- ge-
tirmemesi ayrı bir olay, 
bu konuda doğru ve yeterli bilgiye sahip 
olması ise daha da ayrı bir olaydır. Bizim 
kastımız, öğrenciye doğru bilginin verilebil-
mesi meselesidir.  

b- Dinî vazifeleri ifa edebilecekler için din 
öğretimi

Orta öğretimde İmam Hatip Liseleri, Anado-
lu İmam Hatip Liseleri, din eğitiminin daha 
geniş olarak verildiği okullarımızdır.

c- Yüksek öğretimde din öğretimi

Halka, genel ve örgün eğitim içinde (Diyane-
tin hizmetleri de buna dâhil) din öğretimini 
verecek görevlilerin yetiştirilmesi için zorun-
lu olan yüksek okullar... İlahiyat Ön lisans, 
bazı eğitim fakülteleri bünyesinde açılmış 
olan Din Kültürü ve Ahlâk Bilgisi Öğretmen-
liği bölümleri ile İlahiyat Fakülteleri ve Diya-
net İşleri Başkanlığı bünyesinde bulunan ih-

tisas kurslarında, bu ihtiyaçları karşılayacak 
eğitim verilmeye çalışılmaktadır.

Şu anda, yasal olarak örgün eğitim içinde, İs-
lamla ilgili bilgiler bu şekildedir.

OLMASI GEREKENLER

Halkın ihtiyacı olan genel din öğ-a) 
retimi

Din öğretiminin temeli, dinin ana kayna-
ğı olan metni (Kur’an’ı) okumaktan geçer. 
İslam’da özel bir dinî sınıf (ruhbanlık) olma-
dığından her Müslüman’ın Kur’an’ı okuması 
arzulanan bir durumdur. Bu konuda, velinin 
elinden küçük yaşından (Kreş, anaokulu, 

zorunlu eğitim) itibaren 
alınan çocuğunun bu ih-
tiyacı örgün eğitim içinde 

sağlıklı olarak verilmeli-
dir. Bunun için ilköğre-
tim dördüncü sınıftan 
itibaren sekizinci sını-
fa kadar haftada iki saat 
Kur’an-ı Kerim’i yüzün-
den okuma, kısa dua ve 
sûreleri metninden doğru 
olarak öğrenme imkânı 

sunulmalıdır. İslam’ın inanç, ibadet, ahlâk, 
sosyal duyarlılık gibi temel bilgilerinin veri-
leceği müfredat yeniden gözden geçirilmeli-
dir.

Orta öğretim kurumlarında ise mutlaka 
Kur’an meali dersi konulmalı, din kültürü 
dersinin değişik felsefî tartışmalara yol aç-
mayacak biçimde, Kur’an ve sünnet (kitap-
hikmet, Âl-i İmran, 81/164) bütünlüğü için-
de, öğrencileri doğru bilgilendirme amacına 
uygun bir tarzda verilmesi sağlanmalıdır. 

İslam’ın diğer derslerle irtibatı koparılmama-
lı, bu dersleri takviye edebilecek özelliği göz-
den kaçırılmamalı, dinin (İslamın) Kur’an-
fıtrat bütünlüğü sağlanmalıdır.

Gayri Müslim öğrenciler ve İslam eğitimini 
almak istemeyen öğrencilere-velilere de bu 
imkân verilmelidir.

İSLAM’IN DİĞER DERS-

LERLE İRTİBATI KOPARIL-

MAMALI, BU DERSLERİ 

TAKVİYE EDEBİLECEK 

ÖZELLİĞİ GÖZDEN KA-

ÇIRILMAMALIDIR.
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“Dinde zorlama yoktur. Artık doğru ile 
yanlış birbirinden ayrılmıştır. Şeytanın 
yoluna uymayı reddedenler ve Allah’a ina-
nanlar, hiçbir zaman kopmayacak en sağ-
lam dayanağa tutunmuşlardır. Allah her 
şeyi işitendir, her şeyi bilendir.” (Bakara, 
2/256). 

“De ki: Hak Rabbinizdendir. Artık bun-
dan sonra dileyen inansın, dileyen inkâr 
etsin.” ( Kehf, 18/29).  

“Sen hatırlat, sen ancak bir hatırlatıcı-
sın, dayatan bir zorba değilsin ” (Ğaşiye, 
88/21-22). 

“Eğer Rabbin dileseydi, yeryüzünde bulu-
nanların hepsi elbette 
topyekûn iman eder-
lerdi. Böyle iken sen mi 
mü’min olsunlar diye, 
insanları zorlayacak-
sın?” (Yunus, 10/99).    

“Eğer onların yüz çevir-
meleri sana ağır geldiy-
se, bir delik açıp yerin 
dibine inerek yahut bir merdiven kurup 
göğe çıkarak onlara bir mucize getirmeye 
gücün yetiyorsa durma, yap! Eğer Allah 
dileseydi, elbette onları hidayet üzere top-
lardı. O hâlde, sakın cahillerden olma.”  
(Enam, 6/35)

Dinler Tarihi ve Dinlerin (O dinin inanan-
larının) Tarihinde Ortaya çıkan Yorumlar

Din Kültürü ve Ahlâk Bilgisi dersinin adı tüm 
dinleri kapsamaktadır, burada İslam dini 
veya onun bir yorumu dayatılıyor propagan-
dasına itibar ederek, diğer dinleri, mezhebi 
ve tasavvufî (tarikatlar, Mevlevilik, Bektaşilik 
gibi) kültürel yorumları, dinin aslının yerine 
ikame edecek tutumlardan titizlikle uzak du-
rulmalıdır.

Bu gibi yorumları, ana kaynaklarına dayalı 
mutlaka genel hatlarıyla da olsa sekizinci ve 
onbirinci sınıflarda öğrencilerin pedagojik 
seviyelerine uygun Dinler Tarihi dersi veril-

melidir. Günümüzün yoğun ve karmaşık iliş-
kileri bunu zorunlu kılmaktadır. Bu gibi yo-
rumların ve yorum farklılıklarının verilmesi 
gereken yerin 

“Dinler Tarihi ve Dinlerin (O dinin ina-
nanlarının) Tarihinde Ortaya çıkan Yo-
rumlar” şeklinde verilmesi en uygun olan-
dır. Çünkü bazı beşeri yorumlar aslın yerini 
alabiliyor, zamanla asıl (dinin aslı) saflığını 
kaybedebiliyor. Dinler tarihi bunun örnekle-
riyle doludur.

Camilerimizin din eğitim-öğretimindeki 
önemi

Camilerimizin kürsü ve minberlerinin, genel 
din eğitimi-öğretimi açı-
sından önemi ortadadır. 

Burada esas olan Kur’an 
ve sünnet bütünlüğü çer-
çevesi önemle korunmalı, 
indi görüş ve mütalaalar-
dan süratle kaçınılmalıdır. 
Derinliği olan konulara 
doğru bilgi sahibi olun-
madan vakti doldurmak 

için asla girilmemelidir. İşlenilen konular bir 
tez ciddiyetinde ele alınmalıdır.

Dini vazifeleri ifa edebilecek bir b) 
din öğretimi: Hafızlık

İslam eğitimi içinde “hafızlık” önemli bir 
yer tutmaktadır. Şuanki kesintisiz ilköğretim 
uygulaması birçok mesleki alanda sıkıntıya 
yol açtığı gibi hafızlık alanında da sıkıntıya 
neden olmuştur. Hafız olmak isteyen öğren-
cilerimizin hafızlık çalışmaları, hak ihlaline 
maruz kalmamalıdır. Bu bağlamda, hafızlık 
yapmak isteyen öğrencilere beşinci sınıftan 
itibaren hafızlık yapabileceği süre, okuluna 
devamsızlık olarak sayılmayarak altıncı sı-
nıftan itibaren öğrenciler, okullarına devam 
edebilmeli ve bu öğrenciler Anadolu İmam 
Hatip Liselerine doğrudan geçebilmelidirler. 
Sekizinci sınıfa kadar hafız olmak isteyen öğ-

GAYRİ MÜSLİM ÖĞREN-

CİLER İLE İSLAM EĞİTİ-

MİNİ ALMAK İSTEMEYEN 

ÖĞRENCİLERE DE BU 

İMKÂN VERİLMELİDİR.
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rencilere bu imkân aynı zamanda tanınma-
lıdır.

İmam Hatip Liselerini tercih eden öğrenci-
lerimizden hafızlık yapmak isteyenlere bu 
imkân hak kaybına yol açmayacak şekil-
de Diyanet İşleri Başkanlığı’na bağlı Kur’an 
kurslarında veya İmam Hatip Liselerinin ilk 
yıllarında verilmeli ve bu konuda öğrenciler 
teşvik edilmelidir.

İmam Hatip Liseleri ve Anadolu İmam Ha-
tip Liseleri

Kur’an ve sünnet kaynaklı (Kitap ve hik-
met kaynaklı, Âl-i İmran, 81/164)

Öğrencinin Arapçayı rahat konuşur ve anlar 
hale gelmesi, İmam Hatip 
Liselerinin ilk yıllarından 
itibaren, pratiğe dayalı 
modern bir öğretim tek-
niği ile problem olmaktan 
çıkarılmalıdır. 

İmam Hatip Liseleri, 
meslekî dersler konu-
sunda mutlaka Kur’an ve 
sünnet kaynaklı (Kitap-
hikmet kaynaklı,  Âl-i 
İmran, 81/164) olmalı, 
müfredatlar öğrencilerin 
ufuklarını açacak ve genişletecek mahiyette 
olmalıdır.

İmam Hatip Liseleri müfredatı, sayısal, sözel 
ve yabancı dil gibi alanlara yatkın öğrenci-
lerimizin ihtiyaçlarına cevap verebilecek bir 
özellikte olmalı, ilgili alanlarda öğrenim alan 
tüm orta dereceli okulların üniversiteye ge-
çişlerindeki hak kayıpları önlenmelidir.

Hafız olan ve Arapçayı rahat kullanabilen orta 
öğretim mezunu  öğrencilerin İlahiyat Fakül-
telerine direk geçebilmeleri sağlanmalıdır. 
Bu imkân, meslekî okulların devamına para-
lel üniversitelere geçişte, başarıda öne çıkan 
öğrencilere de sağlanmalıdır.

İmam Hatip, Müezzin-Kayyım gibi görev-
leri üstlenecek kişilerin eğitimleri mutla-
ka fakülte düzeyine çekilmeli, özellikle 
bu görevlilerimizin, Kur’an’a ve sünnete 
hâkimiyetlerinin yanında ses güzellikleri, 
kendilerine meslekî ve kişilik güvenirlili-
ği, ahlâkî örneklikler gibi özelliklerine dik-
kat edilmeli, ahlâkî zaaflara asla müsaade 
edilmemelidir. (Başka ülkelerde o ülkelerin 
din adamlarının nasıl yetiştirildiği gözden 
uzak tutulmamalıdır).

Halka genel ve örgün eğitim olarak c) 
din öğretimini sunacak görevlileri yetişti-
rilmesi için zorunlu olan yüksekokullar

Eğitim Fakültelerinin Din Kültürü ve Ahlâk 
Bilgisi bölümleri mutlaka 
İlahiyat Fakülteleriyle bir-

leştirilmeli, okullardaki 
bilgilerle kürsü ve min-
berdeki bilgiler birbirini 
takviye etmelidir. İmam 
Hatip Liseleri ve İlahiyat 
Fakültelerindeki İslam 
Eğitim ve öğretiminin te-
meli, Kur’an-ı Kerim ve 
Sünnet destekli değil 
de, Kur’an ve Sünnet 
merkezli olmalıdır.  “Sen 

yüzünü hanîf olarak dine, Allah insanları 
hangi fıtrat üzere yaratmış ise ona çevir. 
(Rum, 30/30)”.

Örneklendirmek gerekirse “Ecel ne uzar ne 
de kısalır” şeklindeki dini söylemi ele alabi-
liriz. O zaman sağlığa bu kadar kaynak ak-
tarmaya, bu kadar iş güvenliği almaya ve bu 
kadar tedbire (kaynak ayırımına) ne ihtiyaç 
var? Ama işin esası öyle mi? Hâlbuki Allah 
her şeyi bir kurala bağlamış ki buna da Sün-
netullah diyoruz. Siz sünnetullaha uymazsa-
nız faturayı ya Allah’a kesersiniz (Hac zamanı 
tünelde meydana gelen izdihamdan dolayı 
ölenleri Allah’ın kaderiyle izah etmeye çalı-
şan Suudi Arabistan kralının izahları halen 
hafızamızdadır) ya da “bunda da bir hikmet 

İMAM HATİP LİSELERİ-

NİN MÜFREDATI, SAYI-

SAL, SÖZEL VE YABANCI 

DİL GİBİ ALANLARA 

YATKIN ÖĞRENCİLERİ-

MİZİN İHTİYAÇLARINA 

CEVAP VEREBİLECEK BİR 

ÖZELLİKTE OLMALIDIR.
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var” dersiniz. Ama gerçekten Kur’an mesele-
ye öyle mi bakıyor, peygamberimiz böyle mi 
anlatıyor?

Yüksek İslami Araştırma Merkezid) 

Halkın dinî ihtiyaçlarını ana kaynaklara da-
yalı, bu konudaki geçmiş külliyatı gözden ge-
çirebilecek, dünyada konuyla ilgili yayınları 
ve çalışmaları takip edebilecek, dini eğitim-
öğretimle bilfiil meşgul olan ve halkın dinî 
ihtiyaçlarını karşılama ve sorularına çözüm 
üretme gibi (müftü, vaiz vs) görevli kişilere 
kaynaklık edebilecek yüksek lisans düzeyi-
nin üzerindeki araştırma görevlilerinin yer 
alacağı Yüksek Araştırma Merkezleri ge-
rekmektedir. Yasal anlamda halen böyle bir 
kurum yoktur. Bu ihtiyaç 
İlahiyat Fakültelerinde 
kısmen ferdî gayretler ola-
rak veya Din İşleri Yüksek 
Kurulu tarafından gideril-
meye çalışılmakta, bazen 
verilen kararlar tartışma-
lara yol açmaktadır. 

Nasıl ki uzman doktorla-
ra kaynaklık eden araştırma hastaneleri (tıp 
fakülteler gibi) gibi “Yüksek İslami Araştır-
ma Merkezlerine” acil ihtiyaç vardır. İslam 
Allah’ın insanlığa sunduğu bir rahmetse, bu 
rahmetten istifade etmek için her alanda ilmî 
bir derinliğe ihtiyaç vardır. Yani her alanda 
fert ve toplumlara ufuk açacak, ortaya çıkmış 
ve çıkmakta olan problemlere meşru çözüm 
yolları üretebilecek bir zihnî canlanma ge-
rekmektedir. 

Kur’an’ın “nur” ve “rehber” olma özelliği-
ni, geçmişin mirasından yararlanarak ama 
geçmişe takılmadan yeni bir canlanmayla ele 
almalıyız. (Doğrudan doğruya Kur’an’dan 
almalı ilhamı, asrın idrakine söyletmeli-
yiz İslamı. M. Akif). Bu canlanmaya sade-
ce İslam dünyasının değil, tüm insanlığın 
muhtaç olduğu gün gibi aşikârdır.  Kur’an-ı 
Kerim’in Müslümanların kitabı değil de 
(oluşturulan İncil gibi), Âlemlerin Rabbi 

olan Allah’ın insanlığa son mesajı olduğu 
unutulmamalıdır. Yani Kur’an, Müslüman-
ların yanlışlığına karşı Kur’an âyetlerinin 
bağlamından ve maksadından koparılarak 
kullanılmasını istemez. Kur’an ve uygulayıcı-
sı Hz. Peygamberin köleliği ve cariyeliği kal-
dırdığı halde bu yapının, İslam adına asır-
larca devam etmesi gibi…

İlimle donanmak

İşte mikro mesajdan makro mesajı çıkara-
bilecek, komplekslere kapılmadan Müslü-
man dünyasıyla beraber Müslüman dünyası 
dışındaki dünyanın da ürettiklerinden yarar-
lanabilecek  (“De ki: Bilenlerle bilmeyen-
ler bir olur mu? Doğrusu ancak aklıselim 

sahipleri öğüt alır.” 
(Zümer, 39/9), “İlim 

mü’minin yitik malıdır” 
(Hadis-i Şerif) bir ilim 
merkezi… Sünni, Şii, 
Vahhabi, kuzeyli, güneyli 
demeden insanları delil-
leriyle beraber hikmete 
çağırabilecek, her türlü 

önyargıdan ve aşağılık kompleksinden uzak 
(biz bir şey üretemeyiz anlamında), ilmî ve 
ruhbanlaşmayan bir merkez…

Bunlar yapılmadıkça Müslüman Dünyası 
kendi kendini bitirecek ve insanlığa mede-
niyet anlamında hiçbir şey sunamadığı gibi 
diğer dünyayla beraber insanlığın ve dünya 
gezegeninin kurduna dönüşecektir.



TÜM ORTA DERECELİ 

OKULLARIN ÜNİVER-

SİTEYE GEÇİŞLERİN-

DEKİ HAK KAYIPLARI 

ÖNLENMELİDİR.
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ilginin tarihi insanın tarihi kadar eskidir. 
İnsan doğası gereği çevresini ve kendisini 

bilmek ister. Yaşadığı dünyada ve kendinde 
olup biten değişmeleri bilmek, kontrol et-
mek ve emin olmak ister. İnsan daima güç 
arzusunu ve merakını bilgiyle tatmin etmek 
istemiştir. Bazen bilgiye bir fazilet, değer at-
fedilmiş bazen de bilgi güç olarak algılan-
mıştır.

İnsanın en önemli niteliklerinden biri bilgi 
üretmesi ve bilgi sahibi olmasıdır. Hatta Al-
lah bu nitelik bağlamında insanı ve melek-
leri adeta sınava tabi tutmuştur. Bu sınavda 
insan, meleklerde bulunmayan bilgi edinme 
ve üretme yeteneği ile başarı kazanmıştır. 
Meleklerin tanımlayamadıkları ve tanımla-
mada aciz kaldıkları eşyayı, insanı, tanımla-
mış ve ayrıcalıklı olduğunu ispatlamıştır. İn-
sanın yapıp meleklerin yapamadığı melekle-
re verilmeyip insana verilen bu üstün nite-
lik onun bilgi üretme yeteneğidir. Bundan 
dolayıdır ki meleklerin yapısal üstünlüğüne 
rağmen, insan daha üstün tutulmaktadır. 
Yani asalet ve üstünlük, soyla değil, ilim ve 
bilgelikle olur. Ali Şeriati’nin belirttiği gibi 
insanın hayvan karşısındaki varlıksal üstün-
lüğü tekâmül değil bilme; hayati üstünlüğe 
de medeniyet değil kendini bilmedir.1

1 Şeriati Ali, İnsan, Fecr Yayınları, Ankara 2008 
s.32

D E Ğ E R L E N D İ R M E

İnsanı Üstün Kılan 
Bilginin Kaynakları

İmanın temeli bilgidir. 

Bilginin kaynağı allah’tır. 

Vahiy, akıl ve duyular ise 

bilginin vasıtalarıdır.

Bİbrahim KOÇ 

İbrahimkoc78@gmail.com 
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Bilginin Kaynakları

Peki varlıksal olarak insanı üstün kılan bilgi 
nedir?

Bilgi kelimesi Arapça ‘’a-l-m’’ kökünden türe-
tilmiş mastar şeklinde olan ‘’ilim’’kavramıyla 
ifade edilmektedir.2

Bilgi lügatte “şuur’’3 “eser ve alamet”, “iki 
şeyi birbirinden ayıran alamet”, yola dikil-
miş olan ve yolculara doğru yolu gösteren 
alamet’’ anlamına gelir.4

İslam terminolojisinde genel olarak “el-ilm” 
ve “el-marife” olarak ifade edilir.5

Bilgi ile ilgili verilen genel tanımları şöyle sı-
ralamak mümkündür:

1- Bilen /özne ile bilinen/ 
nesne arasındaki bir iliş-
ki.

2- Bilme eyleminin belli 
bir ifade şekline bürün-
müş olan bir sonuç, öğ-
renilen, bir şeyin farkına 
veya bilincine varma, bir 
şeye ilişkin açık algı.

3- Temellendirilmiş doğ-
ru inanç.

4- Doğruluğu ve geçerliliği delillerle ortaya 
konulmuş olan gerçekliğin ifadesi.

5- İdrak olunan şeyin, idrak eden benlikte 
mahiyetiyle temsil olunması.6   

Kur anda bilginin açık bir tarifi yoktur. An-
cak Kur’an’da bilgi vasıtalarına dikkat çekilip 
duyuları ve aklı kullanmayı onlardan fayda-
lanmayı öğütlediğini görmekteyiz. Kur’an-ı 
Kerim’de bilgi kaynakları kelamcılarda ol-

2 İbn Manzur Lisânü’l-Arab, Beyrut 1995, 12 /417
3 ZebÎdi, Tacu’l-Arus, 17/495
4 Mohd Nor.b Daud Wan İslam Bilgi Anlayışı  Trc. 

Fuat Aydın, Ankara 2002, s.86.
5 Necip Taylan, “Bilgi’’ Mad. DİA, İstanbul 1992, 

6/157
6 Takiyyettin Mengüşoğlu Felsefeye Giriş, Remzi 

Kitabevi, 4. Baskı, İstanbul, s.48-54; Taylan, Bilgi 
Mad, DİA, 6-157

duğu gibi üçe ayrılmıştır. Bunlar da; madde 
âleminde geçerli olan duyular, ruhi âlemden 
akıl ve üçüncü olarak da vahiydir.7

Bunların hepsi müşterek ve birlikte çalıştık-
ları zaman elde edilen bilgi insanı yanıltma-
yan doğru ve kesin bilgidir. İnsana yakışan 
ve insanlık şerefine uygun olan gerçeği ve 
gerçeğin kendisi olan doğru ve kesin bilgiye 
uymaktır. Kur’an kesin bilgiye uyanları ilmin 
çocukları olarak nitelendirmiş, ilmi ve ilim 
adamını övmüştür. Elbette ki Kur’an’ın tüm 
insanlardan istediği ve müminler için olmaz-
sa olmaz şart olarak ifade ettiği şey bilim ada-
mı olmaları, din konusunda uzmanlaşmaları 

değil, imanlarını ve hayat 
tarzlarını ilme dayandır-
malarıdır. İlme dayanan 

bir iman derde derman, 
gönle ferman, göze ışık, 
kulağa duyuş olur. Yine 
Kur’an, bilgi olarak vehme 
uyanları uyarmış, onları 
zannın çocukları olarak 
nitelendirmiştir. Zan ise 
hiç şüphesiz hakikat ba-
kımından bir şey ifade 
etmez.8

Hakikat bakımından bir şey ifade etmeyen 
zannı, hayatlarının merkezine koyanlar, 
felaha eremezler. Felaha erenler hayatları-
nın merkezine Allah’ı koyanlardır. Haya-
tın merkezine Allah’ı koymanın yolu ise 
vahiydir. Çünkü Allah, vahyi ilim olarak 
nitelendirmiştir.9 İlim ise yüzde yüz bilgidir. 
Bu bilgiye uyanlar varlığını her türlü köle-
likten kurtarıp özgürleştirirler. Bundan dola-
yı Kur’an, insanı tutsak edip köleleştiren ve 
bir tür bilgi kalpazanlığı olan müneccimlik, 
kâhinlik ve sihirbazlığı yasaklamıştır. Çünkü 
müneccimlik, kâhinlik ve sihirbazlık el-alîm 

7 Hüseyin Atay, Kuranda Bilgi Teorisi, A.U.İ.F.D., C, 
16, s.167 

8 Necm 53/28
9 Rad 13/37; Casiye 45/17
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olan Allah’tan rol çalmaktır. Gerçek bilginin 
kaynağı vahiy olduğu için zanna uyan mü-
neccimleri doğrulamak hakikatin bilgisi olan 
Kur’an’ı yalanlamak anlamına gelmektedir. 
Aynı şekilde müneccimleri doğrulamak, in-
sanı Allah’tan bağımsız bir alan düşüncesine 
sevk edip haddini aşmasına sebep olmak-
tadır. Bu hususu Hz.Ali şöyle açıklar: “Ey 
insanlar! Karada ve denizde yol bulmaya 
yarayanı hariç, yıldızları öğrenmekten sakı-
nın! Zira bu kehaneti davet eder. Müneccim, 
kâhin gibidir. Kâhin sihirbaz gibi, sihirbaz 
da kâfir gibidir. Kâfir ise cehennemdedir.  
Allah’ın adı üzere yürüyün!”10 Yine Kur’an’ın 
tanıklığıyla öğreniyoruz ki müşrikler inanç 
ve hayat tarzının daya-
nağı olması gereken bil-
giyi geleneklerinde bul-
muşlar ve geleneği ilim 
olarak kabul etmişlerdi. 
Onlara göre ilim gele-
nekti; geleneğin dışında 
veya ona aykırı bir bilgi 
hiçbir şekilde ilim niteli-
ği kazanmazdı. Böylelikle 
geleneğin bilgisini gerçek 
ilim olan vahyin karşısına yerleştiriyorlardı. 
Kur’an bu hususu şöyle açıklar: Ey Muham-
med! Senden önce hangi memlekete bir uya-
rıcı gönderdiysek, oranın hali vakti yerinde 
olan eşrafı şöyle dedi: Doğrusu biz babala-
rımızı bir hal ve inanç üzerinde bulduk ve 
biz de onların izinden gideriz. Peygamber-
leri onlara dedi ki: Ben size, babalarınızdan 
kalma dininizden daha doğrusunu getirecek 
olsam da, yine babalarınızın yolunu mu tu-
tarsınız? Onlar da: Biz senin getirdiğin şeyleri 
tanımıyoruz dediler.11 Peygamberlerin getir-
diği hakikatleri tanımayan heva ve hevesine 
uyan müşriklerin hayat ve inanç referansla-
rı gelenekleriydi. Putları ve kâhinleri ise bu 

10 Hz. Ali, Nehcü’l-Belağa, (Çev. Prof. Dr. Adnan De-
mircan) Beyan Yay. İst. 2009, s.78

11 Zührüf 43/23-24

geleneği meşrulaştırmanın yoluydu.” Çünkü 
kâhinlikle putperestliğin arasında sıkı bir 
ilişki vardı. Kâhinler işlerini yürütürken, bir 
putu kendilerine dayanak olarak kullanırlar-
dı. Yaygın inanışa göre, putun içerisinde bir 
cin bulunuyor ve bu cin o puta hizmet eden 
kâhinin bilgi kaynağını teşkil ediyordu.”12 Bu 
niteliğe sahip bir bilginin, insanların hüsra-
nını artırmaktan başka bir işe yaramadığı, 
onların istiz’afına (zaaf) sebep olup sürüleş-
melerini sağladığı, bilinen bir gerçektir. Buna 
karşın, iç ve dış tabiatın bilgisiyle uyumlu 
olan vahyin bilgisine uymak, insanı başka 
birine kul olmaktan kurtarıp özgürleştirir 
ve ona istikamet kazandırır. Bu gerçeği Hz. 

Ali şöyle açıklar: “İlimsiz 
amel işleyen kişi, yol dı-
şında giden gibidir. Açık 

yoldan uzaklaşması, sade-
ce ihtiyacına olan uzaklığı-
nı artırır. İlimle amel işle-
yen kişi, açık yoldan giden 
gibidir. Bakan kişi gidici 
mi yoksa dönücümü oldu-
ğuna baksın.”13 

Hidayet rehberi olan vahyi 
referans almak yerine, zannın çocuklarının 
heva ve hevesine uymak insanı haktan, ada-
letten, doğruluktan, güzellikten, iyilikten, 
akıllılıktan ve bilinçlilikten uzaklaştırarak 
cahiliyenin karanlık girdabına sokmuştur. 
Bu girdapta debelenen insan, hareket ettik-
çe hüsranı artmış, kalbi mühürlenmiş, dili 
lal, gözleri kör ve kulakları sağır olmuştur. 
Neticede hayvandan daha aşağı bir konuma 
düşerek en büyük dostu, yardımcısı ve ko-
ruyucusu olan Allah’la bağını kopardığı için 
hayatı anlamsızlaşmıştır.

İnsanın hayatının yeniden anlam kazanması 
için Allah’ın kurulmasını emrettiği bağları ye-

12 Vatandaş Celaleddin, Hz. Muhammed’in Hayatı ve 
İslam Daveti, Pınar Yay. İst. Cilt 1., s.65

13 Hz. Ali, Nehcü’l Belağa, (Çev. Prof. Dr. Adnan De-
mircan) Beyan Yay. İstanbul, Cilt 1., s.158
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niden kurması gerekmektedir. Peki Allah’ın 
kurulmasını emrettiği bağlar nelerdir?

1- İnsanın kendisiyle olan bağı

2- İnsanın Allah’la olan bağı

3- İnsanın insanla olan bağı 

4- İnsanın tabiat ve evrenle olan bağı

“Bu ana şıkların altına akıl-vahiy, dünya-
ahiret, lafız-anlam, madde-mana, birey-
toplum, zengin-yoksul, karı-koca, yöneten-
yönetilen vb. birçok bağ dizilebilir.

Öncelikle anlıyoruz ki Allah’ın koparılma-
masını emrettiği bağlar, bütünüyle insanı 
ve insan hayatını ilgilendiren bağlardır ve 
bu bağların korunması 
ferdi ve toplumsal barış 
ve huzuru garanti eder-
ken birbirinden koparı-
lıp ayrılması bunları yok 
etmektedir.”14

Peki bu bağları kurma-
nın yolu nedir?

Allah’ın emrettiği bu bağ-
ları kurmanın yolu bilgi-
dir. Lugat anlamından da 
anlaşılacağı üzere bilgi, iz, 
işaret ve alamet olduğuna göre, insanın ken-
disiyle olan bağının alameti şehadet, Allah 
ile olan bağının alameti iman; insan tabiat 
ve evrenle olan bağının alameti ise adalettir. 
Tanık olmak ve tanık kılmak anlamına gelen 
şehadet bir “ben” bilincidir. İnsanın rabbini 
bilmesi kendisini bilmesine, kendisini bil-
mesi ise vahyi bilmesine bağlıdır. Çünkü va-
hiy, insanları gerçekten en doğru yola iletir.15 
Kur’an kendisi ile insanlığa sunulan bilgile-
rin gerçek olduğunu ve onları en doğru yola 
ilettiğini Allah’ın tabiat ve insandaki ayetle-

14 İslâmoğlu, Mustafa, Hayat Kitabı Kur’an,  Düşün 
Yay. İst. 2008, Cilt 1., s.13

15 İsra 17/9

rini şahit tutarak ispatlamaktadır. Şöyle ki: 
Vakti geldikçe insana kâinatın uçsuz bucak-
sız ufuklarında ve bizzat kendi iç dünyasın-
da ayetlerimizi göstereceğiz. Ta ki bu vahyin 
tartışmasız bir gerçek olduğu herkes için or-
taya çıksın. Her şeye şahit olan senin rabbin 
(insana)  yetmedi mi?16

Kesin olarak insanlar için yeryüzünde ayetler 
vardır. Kendi nefislerinizde de öyle. Görmü-
yor musunuz?17

Bu ayetlerden de anlaşılacağı üzere, vahyin 
bilgisi ile, âlem-i kübra olan evren ve âlem-i 
suğra olan insanın bilgisi örtüşmektedir. 
Çünkü Kur’an, fiili vahiy olan insana inmiş 

sözlü vahiydir. Bu vahiy-
leri birlikte okumak insa-
na “ben’’ şuuru kazandırır. 

Bu şuur da insanı imanın 
kapısına götürür.

Sınırsız olanı kavramanın 
tek yolu olan iman, bir 
ön bilgidir. Küfür ise bir 
ön yargıdır. İman vahye 
yani bilgiye dayanır. Küfür 
ise heva ve hevese, zan-
na, aldanışa ve aldanmaya 
dayanır. Zanna dayanan 

inancın (küfrün) misali, gövdesi yerden ko-
parılmış köksüz bir ağaca benzer ki ayakta 
durması imkânsızdır.18 Çünkü zan, ilimden 
hiçbir şeyin yerini tutmadığı gibi doğruluğu 
konusunda kesin bir delili olmayan bir ka-
naati ifade etmektedir. İlme dayanan inancın 
(imanın) misali ise kökü yerde sabit, dalları 
gökte olan güzel bir ağaca benzer ki o ağaç, 
Rabbinin izniyle her zaman meyvesini verir.19 
Bu ayetlerden de anlaşılacağı gibi iman ağacı-
nın kökü marifettir. Marifet: Bir şeyi bilmek 
ve tanımak anlamlarına gelmektedir. İnsanın 

16 Fussilet 41/53 
17 Zariyat 51/20-21 
18 İbrahim 14/26
19 İbrahim 14/24-25
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kendisini bilmesi ve tanımasıyla başlayan bu 
süreç onu, Allah’ı bilme ve tanıma noktasına 
getirmiştir.

Peki Allah’ı bilmenin ve tanımanın yolu 
nedir?

Kuşkusuz Allah’ı bilme ve tanımanın yolu va-
hiydir. Şöyle ki: Allah, yedi kat göğü ve yer-
den bir o kadarını yaratandır. Ferman bun-
lar arasından inip durmaktadır ki, böylece 
Allah’ın her şeye kadir olduğunu ve her şeyi 
ilmiyle kuşattığını bilesiniz.20 Bil ki Allahtan 
başka ilah yoktur.21 Bilesiniz ki Allahın huzu-
runa toplanacaksınız.22 Bilesiniz ki Allah çok 
güçlü ve her şeyi yerli yerince yapandır.23

Eğer sen sözü açıktan söylersen bilesin ki o 
gizliyi de gizlinin gizlisini de bilir.24 

Allah’ı tanıdıkça imanı 
artan insan, hayatının 
merkezine Allah’ı ko-
yar. Hayatının merke-
zine Allah’ı koyunca da 
kâinatı, hadisatı, insanı 
ve Kur’an’ı Allah’ın birer 
ayeti olarak görür. Çünkü 
Kuran açıklıyor ki, vah-
yin bilgisi olan kendisi iç 
ve dış ‘tabiatın’ bilgisiyle uyumludur; onları 
aşar ama onlara aykırı değildir. Tabiatın bil-
gisi de ayettir, aynen kendisinin olduğu gibi. 
Ve ayetler birbiriyle çatışmazlar; birbirlerini 
desteklerler. Bu nedenle Kuran, doğrulu-
ğunun delillerinin bir kısmını dış tabiattan 
(afakî ayetler), bir kısmını ise iç tabiattan 
(enfusi ayetler) hareketle sunmuştur. Bu 
delillerin düşünülmesini, akledilmesini, fık-
hedilmesini, tedebbür edilmesini istemiştir. 
Şöyle ki: Şüphesiz gökte ve yerde inananlar 
için birçok ayetler vardır. Sizin yaratılışınız-

20 Talak 65/1
21 Muhammed 47/19
22 Bakara 2/203
23 Bakara 2/209
24 Taha 20/7

da ve (Allah’ın) yeryüzünde yaydığı canlılar-
da, kesin olarak inanan bir toplum için ibret 
verici işaretler vardır. Gecenin ve gündüzün 
değişmesinde, Allah’ın gökten indirmiş ol-
duğu rızık vasıtalarında ve ölümünden sonra 
yeri onunla diriltmesinde, rüzgârları değişik 
yönlerden estirmesinde aklını kullanan top-
lum için dersler vardır. İşte bunlar, Allah’ın 
hakikati sana kendisiyle aktardığı ayetleridir. 
Peki, Allah ve O’nun ayetleri değilse, kimden 
(gelen) hangi habere inanacaklar? Kendini 
aldatarak günaha gömülenlerin topuna bir-
den yazıklar olsun. (Bu tip) Allah’ın kendisi-
ne okunan ayetlerini işitir de, sonra onu hiç 
işitmemiş gibi küstahça bir direnişi sürdürür: 
Artık böylesini acıklı bir azapla müjdele.25 
Kuşkusuz göklerin ve yeryüzünün yaratılı-

şında gece ile gündüzün 
birbirini izlemesinde de-
rin kavrayış sahipleri için 

ayetler vardır. Onlar ki; 
ayaktayken, otururken ve 
uyumak için uzandıkların-
da Allah’ı anar, göklerin ve 
yerin yaratılışı üzerinde te-
fekkür ederler: Rabbimiz! 
Bütün bunları anlamsız ve 

amaçsız yaratmadı! Yücelikte eşsizsin! Bizi 
ateşin azabından koru.26      

Bu ayetlerden şu dersleri çıkarmamız müm-
kündür:

1- İmanın temeli bilgidir.

2- Bilginin kaynağı Allah’tır.

3- Vahiy, akıl ve duyular bilginin vasıtaları-
dır.

4- Bilgi vasıtalarının birbirlerini anlaşılır kı-
lıp birbirlerini tamamlamaları Rabbimizin 
muradıdır.

25 Casiye 45/3-8
26 Al-i İmran 3/190-191
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5- Duyu organları aracılığıyla elde edilen bil-
gi ile vahiy yoluyla Allah’tan gelen bilgi hiç-
bir şekilde birbirlerinin karşıtı değildir, bu 
iki bilgi asla çelişmez.

6- İmanın ikan derecesine (şüphesiz inanç) 
ulaşmasının yolu varlık kitabıdır. Varlık kita-
bını okumanın vasıtası ise aktif bir akıldır.

Kâinat Kitabı ve Bilgi 

Kâinata ve içinde bulunanlara ayet gözüyle 
bakan bir insan, evren ve tabiatla olan bağı-
nı koparmadığı gibi onları bîşuur kardeşleri 
ilan eder. Kardeş ilan edilen evren ve tabi-
at artık Allah’ın ayetlerini keşfetmenin ve 
okumanın konusudur. 
Okuyan ise birleştirir ve 
toparlar yani vahiy, akıl 
ve duyularla elde edilen 
bilgiyi cem eder. Bilgiyi 
cem eden de varlığı Al-
lah merkezli bir okumaya 
tabi tutup Allah’tan ba-
ğımsız bir bilgi ve bilim 
anlayışını reddeder. Çün-
kü Allah’tan bağımsız bir 
bilgi ahlaksız bilgidir. Al-
lah merkezli bir bilgi ise 
ahlaklı bilgidir. Bu bilin-
cini en güzel şekilde kuşanan ve bize örnek 
olan Hz. Muhammed (s) yeri geldiğinde bir 
dağ ile ünsiyet kurmuş, yeri geldiğinde rida-
sını yağan yağmura tutarak onun Allah ile 
olan sözleşmesi bizimkimizden daha yenidir 
demek suretiyle onlarla interaktif bir ilişki 
kurmuştur.27 Adeta eşyaya canlı muamelesi 
yaparak onları kardeş ilan etmiştir. Bir insa-
nın kardeşine gösterdiği şefkati, merhameti, 
inceliği ve duyarlılığı eşyaya göstermiştir. Bu 
bilgi kodlarıyla temeli atılan medeniyetimi-
zin mensupları da Hz. Muhammed’i örnek 
alarak bilincini kuşanmış ve emrine amade 
edilen eşyaya sahip değil, şahit olmuşlardır. 

27 Ebu Davud, Edeb

Bu durum aynı zamanda bir değere bağlı ol-
mak anlamına gelmektedir. Bir değere bağlı 
olan da kölelik zincirlerini kırarak hürriye-
tine kavuşur. Dolayısıyla hürriyet, sahip ol-
mak değil, şahit olmaktır. Hayatını imanına 
şahit kılan şehidler şehidi imam Ali, şöyle 
diyordu: Mahlûkatının küçüğüne, yaratılı-
şını nasıl muhkem kıldığına bakmıyor mu-
sunuz? Terkibini tamamladı; ona duyma ve 
görme özelliği verdi. Karıncanın cüssesinin 
küçüklüğüne ve yapısının inceliğine bakı-
nız. Yemeğinin gittiği yerleri, yukarısını ve 
aşağısını, içindekileri, karnındaki kemiklerin 
ucundaki yumuşaklığı, başında bulunan gö-
zünü ve kulağını düşünürsen, yaratılışından 

dolayı hayret eder, onu 
tasvir etmekten yorgun 

düşersin. Zirvesine ulaş-
mak için fikrinin yollarında 
yürürsen bir şeyin detayın-
daki incelik ver her şeyin 
farklı olmasındaki sırdan 
dolayı delil seni, sadece 
karıncayı yaratanın hurma 
ağacını da yaratan olduğu 
sonucuna götürür. O’nun 
yaratmasında, büyük ve 
zarif, ağır ve hafif, güçlü ve 

zayıf olan denktir. Takdir edeni reddedene 
ve düzenleyeni inkâr edene yazıklar olsun! 
Kendilerinin, ekicisi olmayan bitkiler gibi 
olduklarını, farklı sûretlerinin bir yapıcısı ol-
madığını iddia ettiler. İddia ettikleri şey hu-
susunda bir delile sığınmazlar; ezberledikleri 
şeyin gerçekliği yoktur. Yapıcısı olmadan bir 
bina olabilir mi ya da işleyeni olmadan bir 
cinayet meydana gelebilir mi?”28 

Evrendeki ayetleri keşfedip okuyan Hz.Ali, 
herhangi bir delile dayanmadan varlık hak-
kında konuşanları ağır bir şekilde eleştirmiş, 
onları duymaya, görmeye ve gördükleri üze-

28 Hz. Ali Nehcü’l Belağa, (Çev. Prof. Dr. Adnan De-
mircan) Beyan Yay, İst. 2009, s.198-199
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rinde düşünmeye çağırmıştır. Böylece insan, 
bilginin ahlâkına sahip olmak suretiyle ha-
kikati parçalamayacak ve zalimlerden olma-
yacaktır. 

Öte taraftan bilginin ahlâkından yoksun batı 
medeniyeti, bilgi vasıtalarını parçalayarak 
kutsal ile olan bağını kopardılar. Kutsal ile 
bağı koparılan bilgi, sekülerleşti. Bilgi sekü-
lerleşince hakikati arama ve bulma sevdasın-
dan vazgeçti. Bu anlayışın neticesi de kâinat 
kitabı, okumanın konusu olmaktan çıkarıla-
rak gücün aracı haline getirildi. Bu hususu 
Bacon şöyle dile getirir: 

“Bilgi ve bilim hakikati 
arama ve bulma sevda-
sından vazgeçmelidir. 
Bundan böyle bilgi ve 
bilim yalnızca gücün 
peşine düşmelidir.” İşte 
bilgi ve bilim hakikatten 
ayrılıp Allah’ın halkasın-
dan çıkınca ahlâksızlaştı. 
Ahlâksızlaşınca da iffetini 
ve saygınlığını yitirerek 
hayâsız, başıboş, acımasız 
ve imansız oldu. Hayâsız, 
başıboş, acımasız ve 
imansız olunca da Allah’ın kâinat kitabı, bil-
gi ve bilimle tahrip edildi, tahrip edilmeye de 
devam ediliyor. Günümüzde küresel ısınma, 
bazı türlerin yok oluşu, çölleşme, su kaynak-
larının git gide tükenmesi, organik gıdaların 
azalması ve bazı hastalıkların yaygınlaşması 
bu tahribatın bir neticesidir.

Sonuç olarak Allah’ın Adem’e isimleri öğret-
tiğinin işaret edildiği ayette de belirttiği gibi 
bilginin kaynağı Allah’tır ve her şeyi sadece 
bilen O’dur. “Allah Âdem’e bütün varlıkları-
nı isimlerini öğretti. Sonra onları meleklere 
göstererek ‘Eğer doğru söyleyenler iseniz, 
haydi bana bunların isimlerini bildirin’ dedi. 
Melekler, ‘seni bütün eksikliklerden uzak 
tutarız senin bize öğrettiklerinden başka bi-

zim hiçbir bilgimiz yoktur. Şüphesiz her şeyi 
hakkıyla bilen her şeyi hikmetle yapan sen-
sin’, dediler.”29 Bu ayetten de anlaşılıyor ki: 
Bilmek içkin değil aşkın bir eylemdir. Bilgi 
“elde edilmiş” değil verilmiş bir şeydir ve 
kaynağı Allah’tır. İnsanın şerefi Allah’ın öğ-
rencisi olmaktan kaynaklanır. Bu ayet, insa-
nın da meleğin de bilgisinin “yoktan var edil-
miş” (ibda) değil, alınmış ve keşfedilmiş (ahz 
ve keşf) olduğunu gösterir. Alınan her bilgi 
sonradandır, geçicidir, sınırlıdır.”30

Bu durum sadece kendi yöntemimizin ve 
bilgi içeriğimizin doğru 
olduğu yolundaki iddiala-
rı geçersiz kılmakta, doğ-

runun değil, doğruların 
hâkim olduğu bir alanda 
bilgi ürettiğimizin farkında 
olmamızı sağlamaktadır. 
Bu bilgi üretme alanımıza 
ayette “esma yani isimler” 
olarak işaret edilmektedir. 
İsimler varlıklara işaret 
eder. Dolayısıyla bilgimize 
konu olacak alanların ba-
şında varlıklar gelmektedir. 
Allah bu varlıklardan sade-
ce birer bilgi konusu olarak 

bahsetmekte onları ayet olarak adlandırarak 
bir de değer yüklemektedir. Dolayısıyla hem 
kendi içimizde, hem dışımızda olanlar salt 
birer varlık olmanın ötesinde kendi varlıkla-
rının dışında bir şeylere götüren birer işaret 
ve sembol olarak önümüze konulmaktadır. 
İşaretler ve sembollerle konuşmanın da, din 
dilinin en temel özelliklerinden biri olduğu 
bilinmektedir. 



29 Bakara 2/31
30 İslâmoğlu, Mustafa, Hayat Kitabı Kur’an,  Düşün 

Yay. İstanbul 2008, Cilt 1., s.16

BİLGİ SEKÜLERLEŞİNCE 
HAKİKATİ ARAMA VE 

BULMA SEVDASINDAN 
VAZGEÇTİ. BU 

ANLAYIŞIN NETİCESİ 
DE KÂİNAT KİTABI 

OKUMANIN 
KONUSU OLMAKTAN 

ÇIKARILARAK 
GÜCÜN ARACI 

HALİNE GETİRİLDİ. 
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ğitim gelişim ve değişiminin temel taşıdır. 
Bir birey, bir topluluk, bir toplumun geli-

şim sürecini, farklılaşmasını eğitim belirler.

Eğitim, öğretim kavramı eşanlı kullanılmakta-
dır. Öğrenme ihtiyaç ve arzusunun giderilme-
si eğitimin çeşitlenmesini, kurumsallaşmasını 
ortaya çıkarmıştır. Öğrenme süreklilik taşır. 
Doğumdan ölüme kadar hayat içinde var ol-
maktadır.

Tanımlar:

Eğitim geniş anlamda, bireylerin toplum 
standartlarını,  inançlarını ve yaşam yolla-
rını kazanmasında etkin olan tüm sosyal bir 
süreçtir.1

Eğitim, seçilmiş ve kontrollü bir çevrenin et-
kisi altında sosyal yeterlilik ve optimum bi-
reysel gelişmeyi sağlayan sosyal bir süreç veya 
kişinin yaşadığı toplum içinde değerleri olan 
yetenek, tutum ve diğer davranış biçimlerini 
geliştirdiği süreçlerin tümüdür.2

Eğitim, önceden saptanmış esaslara göre in-
sanların davranışlarında belli gelişmeler sağla-
maya yarayan planlı etkiler dizgesidir. Bireyin 
davranışlarında kendi yaşantısı yoluyla bilinç-
li olarak istendik değişme meydana getirme 
sürecidir.3

1 Smith, O. W Stanley, D. Shores, JH., Foundation of 
Curriculum Development, USA, 1957, s.3

2 Carter, G. Dıctıonary of Educatıon Newyork 1959, 
s.98

3 Oğuzkan, F. Eğitim Terimleri Sözlüğü, Ankara, 
2004, s.57

E

İ N C E L E M E

Eğitim, Öğrenme, Birey Gelişimi

BİREYİN HAYATINI 

SÜRDÜREBİLMESİ, 

İÇİNDE BULUNDUĞU 

ORTAMI ALGILAMA, 

UYUM SAĞLAMA, TEPKİ 

VERME, ÖĞRENİM VE 

EĞİTİM SONUCUNDA 

BELİRLENİR. 

Seval AKBIYIK
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Eğitim kavramı tanımlarının içeriğinde üç 
farklı kullanım alanı ortaya çıkmaktadır:4 

1- Eğitim sosyal bir kurumu, bir eğitim siste-
mini ifade eder.

2- Eğitim bir süreci ifade eder (sosyal sü-
reç).

3- Bir eylemin sonucunu ifade eder (yetenek, 
tutum, davranış).

Eğitim amaçları öğretme yoluyla gerçekle-
şir. Eğitim sürecinde öğreten/öğrenen ilişkisi 
vardır. Öğretim ve öğrenmede amaç kişinin 
davranışlarında, kişiliğinde meydana gelmesi 
istenen farklılaşmanın ortaya çıkarılmasıdır. 
Kişinin kazanması gerekli davranış ölçüleri-
nin tanımının net yapıl-
ması gereklidir.

Öğrenme birikimli bir sü-
reçtir. Her yeni öğrenme 
bir önceki öğrenmeler ile 
ilişki kurularak sağlanır. 
Bunları ön bilgi (yaşan-
mışlıklardan kazanılan 
bilgiler) ile kazanılmış ye-
tenekler ile yeterliliklerin 
bilinmesi gerekmektedir.5

Bu yaklaşım ışığında Eğitim kişinin ken-
di gerçek özellikleriyle taşınmasına imkân 
vermelidir. Eğitim programları ‘Kişiliklerin 
gelişmesi’ne yardımcı olmalıdır. Öğretimde 
kişiye değişik seçenekler vererek doğruyu 
bulma ve kendi gerçeklerini seçme fırsatını 
tanımalıdır.6

Kurumsal yaklaşımlardan yararlanarak öğ-
renme çeşitlerini şöyle sıralayalım:

1- Görsel öğrenme (izlem /gözlem yoluyla 
öğrenme)

2- Duyusal öğrenme  (duyu ve duygu ile öğ-
renme)

4 Mialaret, G. Les sciences de L’educatıon, Paris, 
1984, s.3

5 Bilen, M. Başarılı Öğretim İçin Teknikler, Ankara, 
1992, s.49-98

6 Tezcanlı, M., Eğitim Sosyolojisine Giriş, Ankara, 
1981, s.56

3- Tecrübî öğrenme (yaşayarak öğrenme, de-
neme/yanılma)

4- Kitabî öğrenme (kurumsallaştırılmış, sis-
tematik eğitim) 

Bireyin hayatını sürdürebilmesi, içinde bu-
lunduğu ortamı, şartları anlama/ algılama, 
uyum sağlama (olaylar karşısında), tepki 
vermesi, öğrenim ve eğitim sonucunda be-
lirlenir. Öğrenilenleri içselleştirme karakter, 
kişilik ve kimliklerin şekillenmesini sağlar ve 
davranış kalıplarını oluşturur.

Bireyin eğitim/öğrenme aşamalarını sıra-
larsak 

1- Aile içi (yaşam-davranış)
2- Çevre ilişkileri ve sos-
yal iletişim)
3- Toplum ilişkileri ve 

sosyal iletişim (görev-
sorumluluk-yaptırımlar)
4- Bireysel/toplumsal de-
ğer yargıları (kültürel ile-
tişim)

olarak sıralarız.

1- Bireyin ilk eğitim aldı-
ğı kurum ‘Aile’dir. Bu öğretim şekli duyusal/
duygusaldır. Yazılı kuralları olmayan sözle/
davranışla alışkanlıkların sürdürülmesi ile 
oluşur. İlk temeller atılır. Kültürel eğitim, ah-
lak, inanç, aile içi davranış, kendine bakım 
ve hayatını sürdüreceği ilk eğitimi alırlar. 
Ayrıca bilinçli anne-baba çocuğun duygu-
larını yönetme biçiminin olumlu gelişimine 
yardımcı olurlar. Bu yüzden anne/babanın 
bilgili ve dikkatli olması gerekir. İlk beceri ve 
alışkanlıklar aile ortamında belirlenir.

- Yürüme, konuşma, yeme/içme, kişi-
sel temizlik/bakım, yatış/kalkış, zama-
nın değerlendirilmesi, paylaşım, sevgi, 
saygı, sorumluluk, duygu kontrolü, kıs-
kanma, küsme/kapanma, kapris, ben-
cillik, aşırı tepki verme, sorumsuzluk… 
 
Aile eğitiminde çocukların, fiziksel, duygu-
sal, sosyal, kültür ihtiyaçlarının belirleyip 

ÖĞRENİLENLERİ İÇSEL-

LEŞTİRME KARAKTER, 

KİŞİLİK VE KİMLİKLERİN 

ŞEKİLLENMESİNİ SAĞ-

LAR VE DAVRANIŞ KA-

LIPLARINI OLUŞTURUR.
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öğrenme/öğretme, ahlak, inanç yoluyla yetiş-
tirilip/geliştirilmesi gerekmektedir.

Çevre İlişkileri İle İletişim

Aile dışında ilk yakın çevre ilişkileri-
dir. Bireyin sosyalleşmesi ve sosyal rol-
lerinin oluşması sürecinden bahsedi-
lir. Bunlar akraba, komşu, arkadaş vb.  
Aile dışı iletişim sonucu yeniden öğrenme, 
yeni öğrenme aşamaları başlamaktadır.

Örneğin çocuğun yaşıtları ile oyun oynaması 
çocukların yeteneklerini geliştirir.7 Kendini 
ifade etmesini sağlar. Özgür ve serbest his-
seder. Oyun içinde tarafların üzerine düşen 
parçada beceri kazanır. Kazanmayı/kaybet-
meyi öğrenir. Zihinsel, 
bedensel gelişim ile özgü-
venleri de yerleşir. Yetiş-
kin komşu ilişkisinde bir 
yemek tarifi alması yeni 
dantel modeli öğrenmesi, 
bir sorunu paylaşarak fikir 
alması gibi örneklerimizi 
arttırabiliriz. Sosyo-kültürel alanın gelişmesi 
ile değer yargılarının, etik kuralların, ahlaki 
değerlerin, adab-ı muaşeret kuralarının öne-
mi pekişir. Etkileşim alanı genişler.

2. Toplum içinde kurum ve kurallarla ileti-
şim (sosyal süreç):

Toplumu düzenleyen              Hukuk Sistemi          Güven/Korunma

Zorunlu eğitim sistemi            Eğitim Sistemi            Eğitim Hakkı

Sağlık yapımını düzenleyen    Sağlık Sistemi            Sağlık Hakları

Sosyal, Kültürel, Siyasal    Sivil Toplum Kurumları   İnanç, Meslek Örgütleri

Kurallar toplum içinde tutum, davranış, 
konum ve sosyal rolleri tanımlar. Kurallar 
birlikte hayatı kolaylaştıran, kişisel hak ve 
özgürlükleri sağlayan alt yapıyı ve de orta-
mı hazırlamaktadır. Birey karşılıklı görev/
sorumluluk ve yaptırımlarını öğrenip uygu-
lama durumundadır.

Öğrenme kuramlarını 3 grup altında top-
layabiliriz:

7 Marlowe A. B, - Page, L. M, Creating and sustai-
ning the constructivist 

 classroom, California, 1998, s.23

1. Davranışçılık

2. Biliş-öğrenme

3. Bilgi işlem kuramı

Her grubun altında yapılan kuramsal çalış-
maları şu şekilde sıralarız:

1- Davranışçılık

    1.1 Klasik ve operant (edim)

    1.2 Koşullanma (şartlanma)

2- Bilişsel Öğrenme

    . Uyarıcı-tepki bağı kurulması

    . Anlayış ve bilişsel süreç modelleri

             

3- Bilgi-İşlem kuramı

    . Algıların zihinsel alan-
da işlenmesi

    . Bilgiyi algılama, işle-
me, depolama, hatırlama 
sürecinin işlenmesi

4- Biyoteknolojik kuram

     . Hücre kümelerinin ve ardışık safhaların 
oluşturduğu çocukluktaki öğrenmeler

     . Yetişkinlikte gerçekleşen daha iç görüsel 
ve yaratıcı öğrenmeler.8

5- Modern öğrenme sistemi ‘Yapılandırmacı-
lık’

Öğrenenin yetenek/beceri/öğrenme hızları 
bilişsel, duyusal ve davranışsal özelliklerine, 
düzeylerine göre program oluşturarak yetiş-
tirilmesine dayalı sisteme ‘yapılandırmacılık’ 
denir.

8 Bkz: Senemoğlu, Nuray, Gelişim öğrenme ve öğre-
tim. Özsen Matbaası, Ankara, 1998, s.98

Fidan, N. Okulda Öğrenme ve Öğretme Kavramlar, İl-
keler, Yöntem, Ankara 1985, s.22-24 Yurdakul, 
Bünyamin, Eğitiminde Davranışcılıktan Yapılan-
dırmacılığa Geçiş İçin Bilgi, Gerçeklik ve Öğren-
me Olgularını Yeniden Adlandırması,  Abant İz-
zet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi; 
(2004a) 4 (8), s.109-120 

SAĞLIKLI TOPLUM-

LAR, DÜZGÜN DÜŞÜ-

NEN BİLGİLİ BİREY-

LERDEN OLUŞUR. 
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Öğretide öğrencinin edindiği bilgiler ile 
problem çözümüne yaklaşımı farklı kuram-
cıların farklı öngörülerini oluşturmuştur. 
Özetlersek;

5.1. Bilişsel yapılandırmacılık

Burada üç terim önem kazanır. Sırasıyla 
‘şema’, ‘kavram’, ‘yapı’dır.

5.2. Sosyo-kültürel yapılandırmacılık

Bu yaklaşımda terimleri ‘kavramlar’, ‘ fonksi-
yonlar’, ‘katogeriler olarak sıralanmıştır.

5.3. ‘Dil’, ‘düşünce’, ‘algılama’, ‘ilgi’, ‘hafıza’ 
olarak sıralanıp anlamlandırılmıştır.

Öğrenmenin kaynağı bilgidir. Bilgi ile başla-
yan süreci 

. Bilgi edinme; Çeşitli kaynaklardan

. Düşünme; Zihinsel faaliyet alanında fikir 
oluşturma

. Dünyayı algılama; Tutum, davranış, değer 
yargıları oluşması şeklinde sıralarız.

Öğrenme kavramlarını inceledik. Eğitim ko-
nusunu bir daha ele alırsak iki başlık altında 
toparlarız.

. Formal eğitim (Şekilci/kurumsal, metodo-
lojik/sistemsel)

. İnformal Eğitim (Kabul görmüş kalıplar, 
düşünce/fikir akımları, davranışçı/sözel ak-
tarımlı vb.

Eğitimin Temel konusu bilgi ve bilgi 
aktarımıdır.9

Bilginin zihinsel faaliyet alanından başlaya-
rak hayata geçirme ile biten sürecini şema ile 
gösterelim:

9 Bkz.: Byrnes I.P. Coqnotive development and 
lerning in instructional conteits (2th ed.) Boston 
2001) Allyn & Bacon, s.45

 Good,TL & Brophy, J.E Educational Psyholgy: 
A realistic approach (4th ed.) White Plains, NY 
Longman (2000) s.255-257

İÇSEL

Birinci Aşama: Bilgi somut/soyut olarak 
alındığında bireyin zihinsel faaliyet alanında 
anlaşılır/bilinir hale dönüşür. 

İkinci Aşama: Öğrendiği bir kavram/faali-
yeti kabullenmesi (içselleştirmesi) ya da red-
detmesi (dıştalaması).

Üçüncü aşama: Bilginin kullanılması (haya-
ta geçirilmesi)

1. Adım: Akıl, mantık,  duygu süzgecinden 
geçirmesi yarar/sakınca, kaybetme/kazanma 
gibi karşılaştırmaları yapması. 

2- Tanımlayıp/konumlandırması, kabullen-
mesi, inanması 

3- Davranış (Eylem)

Dördüncü Aşaması: Beceri Kazanma

Bireyin zekâ ve yeteneği bu süreci hızlandırır.

Sonuç olarak eğitim bir bireyi diğer bireyin 
tekrarı haline getirilmemeyi amaçlamalıdır. 
Bireyin gelişimini, tercihlerini, duygularını 
yönetir. Hale getirilmesini sağlamalıdır.

Toplumda özgüvenli, güvenilir, paylaşımcı, 
kendini sürekli yenileyen faydalı birey olma-
nın farkına varan, sınırlarını bilen, ahlaklı, 
adaletli kişilerin sayısının artmasına ihtiya-
cı var. Sağlıklı toplumlar, düzgün düşünen 
bilgili bireylerden oluşur. Son söz, okuyan, 
dinlenmesini bilen, kendisini ifade edebilen 
farkındalık yaratan bireyleri yetiştirmeliyiz.  
Aile eğitim şeklini/içeriğini, BİLGİ üzerine 
kurmalıdır.  

Şekil yazar tarafından düzenlenmiştir.
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ur’an’ın ilk inen âyetiyle başlayan cahiliye-
den ayrışma süreci Medine şehir devletinin 

kurulmasıyla kurumsal olarak ilk meyvelerini 
vermeye başladı. Müslümanlar tekniğin, ede-
biyatın, ilimlerin ve devlet idaresinin oluşumu 
yolunda yaptıkları hizmetleri dile getiren sayı-
sız eserler vücuda getirdiler. Şu bir gerçektir ki, 
şayet Müslümanlar, öğrenim ve öğretime karşı 
aşırı derecede bir ilgi duymamış olsalardı, bu 
yüce ilmî hedeflere ulaşmayı gerçekleştiremez-
lerdi. Uzun tarihi içerisinde İslâm topluluğunun 
öne çıkan vasfı olan bu hırs, erkeği ve kadını ile, 
onları Peygamber’in çağrısına kulak vermeye sü-
rüklemiştir: “İlmi, Çin’de bile olsa tahsîl ediniz.” 
Bu manada, öğretim müesseseleri ve oralarda 
icra edilen öğretim şartlarının incelenmesi, son 
derece önemli ve oldukça değerli bir iştir… Bu 
giriş, Ahmed Çelebi’nin doktora tezini yöneten 
ünlü müsteşrik Prof.Dr. A.J. Arberry’nin esere 
yazdığı mukaddimeden iktibas edilmiştir.  

Kur’ani Hayat dergimizin ilim konulu 20. sa-
yısında, İslam ilim tarihiyle ilgili kıymetli ça-
lışmalarıyla öne çıkan Mısır’lı âlim Dr. Ahmed 
Çelebi’nin Cambridge Üniversitesi’nde “Târîhu’t-
Terbiyeti’l-İslâmiyye” ismiyle hazırlamış olduğu 
doktora çalışmasını siz değerli okurlarımıza ta-
nıtmayı arzu ettik. 

Damla Yayınları tarafından İslâm’da Eğitim-
Öğretim Tarihi başlığıyla yayımlanan eserin 
mütercimi Prof.Dr. Ali Yardım. Eserin İngilizce 
aslı “History of Muslim Education” başlığıyla ilk 

KMUHARREM BAYKUL

K İ T A P L I Ğ IK U R ’ A N

D R .  A H M E T  Ç E L E B İ ’ N İ N 
“ İ S L A M ’ D A  E Ğ İ T İ M - Ö Ğ R E T İ M  TA R İ H İ ”
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defa 1954 yılında Beyrut’ta basılmıştır. Daha 
sonra yazar, birçok ilave, çıkarma ve tashihler-
le eseri tekrar gözden geçirerek Arapça nüs-
hasını neşretmiştir. 1954 senesinde ilk Arapça 
baskısı yine Beyrut’ta yayımlanmış, 1960 se-
nesinde de Mısır’da ikinci baskısı yapılmıştır. 

Eserin İngilizce nüshası Türkiyeli araştırmacılar 
arasında daha fazla isim yapmış ve birçok ilmi 
araştırmada kullanılmıştır. Fakat mütercim Ali 
Yardım eseri Türkçe’ye çevirirken İngilizce ve 
Arapça nüshaların baştan sona karşılaştırma-
sını yaparak iki nüsha arasından Arapça nüs-
ha lehine tercihler yapmıştır. Zira, iki nüsha 
arasında bir hayli fark bulunduğunu, İngilizce 
nüshanın Arapça nüshanın özeti gibi kaldığını 
ifade etmektedir. Kitabın müellifi Çelebi ise bu 
durumu esere dair yazdığı önsözde şöyle izah 
etmektedir: 

“Kitabımı İngilizce kaleme alırken, müm-
kün mertebe kısa yazmam gerekiyordu. Zira 
Cambridge Üniversitesi doktora yönetmeliği 
tarih ve edebiyat dallarındaki doktora tez-
lerinin, altmışbin kelimeyi geçmemesini şart 
koşuyordu. Fakat ben, eserin Arapça’ya ter-
cümesi sırasında, İngilizce aslından kısaltmak 
zorunda kaldığım yerleri, Arapça tercüme-
sinde genişlettim, orada özetlediğimi burada 
şerhettim.”1

Yazar Müslümanların öğretim sistemine dair 
bilgi edinmenin güçlülüğünü vurgulayarak ki-
tabın bu hale gelmesinde aralıksız çalışmanın 
gerektiğini ve çetin güçlüklere göğüs gerdiği-
ni belirtiyor. Bu hususta bilgi edinebilmek için 
-bir kısmı birkaç cild olan- hacimli pek çok ki-
tabı okuduğunu fakat maalesef bunlardan; ya 
pek cüz’i malzeme elde edebildiğini, ya da eli 
boş çıktığını itiraf ediyor. Bunun sebebi olarak 
da Müslüman tarihçilerin bütün gayretlerini 
halifelerin, hükümdarların ve devlet büyükle-
rinin siyasi ve askeri hayatlarını tescil etmeye 
yöneltmeleri ve öğretim reformlarının tesbiti-
ne ise gereken önemi vermemelerine bağlıyor. 
Çelebi bu durumu şu örnekle ortaya koyuyor: 

1 Dr. Ahmet Çelebi, İslam’da Eğitim-Öğretim Tari-
hi, s.8, Damla Yayınları, İstanbul 1998.

Meselâ bu tarihçiler, geniş bir şöhrete sahip 
olan Nizâmu’l-Mülk’ün iktisâdi reformları ve 
askeri zaferlerinden bol bol söz etmelerine 
karşılık, onun medreselerinden birkaç satırla 
bahsetmektedirler…

Müellif elimizdeki bu kitapta -araştırması ya-
pılan konunun çeşitli yönlerini izâh eden ve 
kapalı yerlerini aydınlığa kavuşturan vesikalar 
elde edebilmek için-  matbû, yazma ve vesi-
ka nev’inden çok sayıda esere ihtiyaç duydu-
ğunu, bu sebeple uzun yolculuklar yaparak, 
Paris’de Milli Kütüphane, Hollanda’da Leiden, 
İspanya’da Escorial Kütüphanelerini ziyaret 
etmiş. Daha sonra Orta Doğu’ya geçerek Mı-
sır, Suriye, Irak, Lübnan, Filistin ve Türkiye’de 
çeşitli kütüphaneleri dolaştığını bu vesileyle 
dolaştığı bu memleketlerdeki eğitim tarihini 
tetkik ederek Orta Çağ’dan günümüze kadar 
gelen öğretim yerlerini ziyaret etme imkânını 
da bulduğunu belirtiyor. Bu ziyaretler eserin 
oluşumuna büyük katkılar sağlamış. 

Yazar çalışmasını dört ana kısma ayırıyor. Bu 
kısımlar sırasıyla; 1- Tedris yerleri ve tarihi 
kitâbeler, 2- Öğretimle ilgili faydalanılan ki-
taplar, 3- Genel kültür eserleri, 4- Tarih kitap-
ları. 

Çelebi Tedris yerleri ile alakalı bilhassa 
Dımaşk’da (Şam) Ortaçağ’dan günümüze ka-
dar gelen birçok medreseyi görme fırsatı bul-
muş. Özellikle Hicrî VI. asırda yapılan Nured-
din Medresesi’ni incelemesinde, medresenin 
yapılış plânı, medresedeki kitabeler “Öğretim 
Vakıfları” ve “Müderrislerin Malî Durumları” 
üzerinde de durmuş. Yazar öğretimle ilgili ki-
taplar bölümünde faydalandığı başlıca eserle-
rin en mühimlerinin adlarını okurla paylaşıyor. 
Genel Kültür Kitapları başlığında Arap dili ile 
yazılan eserlerin; siyâsî, ictimâî ve kültürel 
bakımdan İslam medeniyetinin çeşitli yön-
lerine ait bu nevîden zengin mâlûmat ihtiva 
ettiğine vurgu yapıyor. Bu kitaplara) Seyyah 
ve Coğrafyacıların Eserleri, b) Biyografik Eser-
ler (Terâcim-i Ahvâl), c) Hisbe Kitapları, d) Tek 
Bir Başlık Altında Konması Mümkün Olmayan 
Diğer Kitaplar altbaşlıklarıyla ele alınmış.
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Oldukça yoğun bir çabanın ürünü olan bu ça-
lışma 6 bölüm halinde sistematize edilmiş: ı. 
bölümde öğretim yerleri, ıı. bölümde kütüp-
haneler, ııı. bölümde müderrisler, ıv. bölüm-
de talebeler, v. bölümde ilmi himâye edenler, 
ilim müesseselerindeki sistemin felsefesi, vı. 
ve son bölümde ise ders konuları değişik ara 
başlıklarla ele alınıyor. Kitapta 17 adet şekil 
kullanılmış, konuların anlatımı görsellerle des-
teklenmiş.

Kitabın sonuna eklenmiş olan Bibliyograf-
ya kısmında; “I. Yazmalar ve Fotokopiler, II. 
Matbû Arapça Eserler, III. Matbû Yabancı Dilde 
Kaynaklar, IV. Ansiklopediler, V. Süreli Yayınlar, 
VI. Vesikalar ve Müellifi bilinmeyen Eserler, VII. 
Dipnotta Gösterilip de Bibliyografyaya Alın-
mayanlar” yazar tarafından alfabetik sıraya 
göre sınıflandırılmış. Son kısma eklenen şahıs 
isimleri, kitap isimleri, yer, memleket, kavim, 
kabile, mezhep ve müessese isimleri indeksi 
ile terimler indeksi, okurun aradığını kolayca 
bulabilmesi için oldukça kolaylık sağlıyor.

Eğitimle ilgilenen ya da bu alanda emek har-
cayan herkes için bir başvuru mahiyetindeki 
bu eser İslâm ilim tarihi araştırmalarında za-
ruri bir boşluğu doldurmuştur. Bu değerli araş-
tırmanın basım ve yayınında emeği geçenleri 
tebrik ediyor, okuyucuların bu ilmi çalışmadan 
istifade etmelerini tavsiye ediyoruz. Kur’ani 
Hayat dergisinin kıymetli okuyucularını eseri 
okumaya teşvik maksadıyla, Mehmet Çakıl’ın 
notlarından eserin kısa bir özetini sunuyoruz:

İslam’ın ilk asırlarında küttab, ulema evleri, 
saraylar, edebiyat salonları, mescitler, kitap-
çı dükkânları ve medreselerde devam eden 
eğitim-öğretim faaliyetleri Hicri 459’da büyük 
bir sıçrama kaydetti. İslam ilim tarihinde bir 
dönüm noktası olan bu tarihte Selçuklu veziri 
Nizamu’l-Mülk ilki Bağdat’ta olmak üzere tüm 
İslam coğrafyasında medreseleri yaygınlaştır-
mıştır. 

Sarayda çocuklarını eğiten ve sıbyan muallimi 
de denen müeddibe Abdülmelik b. Mervan şu 
tavsiyelerde bulunmuştur:

*Kur’an’ı ve doğruluğu öğret.

*Düşük karakterli kimselerden uzak tut.

*Hizmetçi çocuklarından uzak tut.

*Saçlarını kestir, boyunları kalınlaşsın.

*Sık sık yedir ki kuvvetlensinler.

*Dişlerini misvakla temizlemeyi ve temizliği 
öğrensinler.

*Suyu yavaş içsinler.

*Döveceksen kenarda döv, başkaları hafife al-
masın.

*Kendi nefsini ıslah et ki çocuklar sana bakar-
lar.

*İffet içeren şiir ve hadisler ezberlet. 

*Bir ilimde pekişmeyinceye kadar diğerine 
geçme.

*Hakîmlerin yaşayışını öğret.

*Hanımların dedikodularından uzak tut.

*Hitabeti öğret.

*Yaşlılara hürmeti öğret.

*Yersiz gülmesinler.

*Sözün başı ve sonunu bilsinler.

*Vakti boşa geçirmesinler.

*Fazla usandırma ki zihni ölmesin.

*Avare gezmesin, ünsiyet peyda eder, hayat 
tarzı haline getirir.

*Otoriteni göster.

*Bilgiyi hazmetmezse sertlik göster.

Zenginlerin kendine has kütüphaneleri yanın-
da, ortak kullanıma açık kütüphaneler de inşa 
edilmişti. Halka açık olan bu kütüphanelerde 
uzun süre kalan ilim adamlarına da rastlanırdı. 
Kitaplara âlim olarak bakılır, kitap satın almak 
için uzaklara tüccarlar gönderilirdi. Kütüpha-
ne binaları geniş hollere sahipti, bazı bölüm-
lerde musiki de vardı. Yerler güzel halılarla do-
natılmış, raflar sıcak ve soğuğa karşı korumalı 
idi. Fatımilerin 40 odalı bir kütüphanesinde 40 
bin kitap vardı. Kütüphanelerin katalogları ve 
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ödünç kitap takip defterleri vardı. Kütüpha-
neler oldukça güçlü bir kadro ile yönetilirdi. 
Hemen her kütüphanede hazin (müdür), mü-
tercimler, müstensihler (yeni yazılan kitapların 
kopyasını çoğaltanlar), mücellitler ve müna-
vitler (kitapları bulup okuyuculara teslim eden 
ve iade alan görevliler) hizmet verirdi.

Öğretmenlik bir sanat olarak kabul edilir, 
çocuğun ailesinin sureti olduğuna inanılır, 
eğitim-öğretim işinde özellikle şu üç kişinin; 
öğrenci, hoca ve babanın çaba harcamasının 
önemine vurgu yapılırdı.

Hz. Peygamber ve ilk halifeler öğretmenlik 
görevini de deruhte etmişlerdi. Daha sonra bu 
sorumluluk âlimlere geçti. Hz. Ömer devrinde 
âlimler farklı memleketlere; mesela Kufe’ye 
Abdullah b. Mesud, Basra’ya Ebu Musa el-
Eşari gönderildi.

Müderrislerin vücut bakımından boylu pos-
lu, güzel simalı; zihin bakımından akıllı, kül-
türlü, anlayışlı; karakter bakımından adaletli, 
iffetli, cömert, gözü gönlü tok, hitabeti güçlü, 
kalp gözü açık, öğrenciye kendi çocukları gibi 

davranabilen kişiler olmasına önem verilirdi. 
Müderrisin, öğrenciye ilmin gayesinin Allah’a 
yaklaşmak olduğunu, baş olmak, öğünmek ya 
da yarışmak için ilim tahsil edilmemesi gerek-
tiğini öğretmesi, talebelerin zihni yapıları ka-
dar ahlaklarını da gözetlemesi, açıkta azarla-
maması, tedrice riayet etmesi, bir ilmi öğretir-
ken diğer ilimleri kötülememesi, bilmediği bir 
konuda “bilmiyorum” diyebilmesi öğrenciye 
taklit etmeyi değil, bağımsız karar verebilme 
gücünü kazandırmayı hedeflemesi, öğrencile-
rine eşit davranması makbul sayılırdı. 

Talebelerden başarılı olanlara şahadetname 
ve icazet verilir, başarısız olanlar eğitimi tek-
rar ederdi. Hicri 2. yıldan itibaren kız çocukları 
da mektebe gitmeye başlamıştır.

Medreseler yatılı öğrenci de kabul ederdi. Me-
sela, bin yıllık geçmişi olan el-Ezher Medresesi 
yatılı bir eğitim-öğretim kurumudur. Medre-
selerde hamam, mahzen vb. ihtiyaç duyulan 
tüm bölümler bulunurdu…   



117

Kur’ani Hayat
EYLÜL’11
SAYI 20

BÜNYAMİN
DOĞRUER

ŞİİR / 
Rahman

‘’Rahman; bu Kuran’ı insana öğretti
O insanı yarattı. Ona açık ve berrak şekilde düşünmeyi ve konuşmayı 
öğretti’’ (Rahman 1-4)
/Her ilim sahibinin üstünde daha iyi bilen birisi vardır/
Olgunluğun yaşaması ilimle
İlmin yaşaması beyan ile 
Kaç kişi yürüyor yeryüzünde
İlmelyakin ile 
 
Hayatın gayesini anlamak bütün meselem 
hikmeti elde edip ilimle desteklesem
 
Umutlar içinde derindir kederlerim 
sisler arası zamanda öfkeliyim 
Rahman’ın onca nimetleri içinde 
Nasibime ne düşmüşse şükretmeliyim
 
Ben kimim, nerdeyim, kiminleyim
Dünyada cirit atıyor düşünce mikropları
Derin feryadımla ızdırab içindeyim
zehir saçıyor mülevves düşünce gıdaları
nerede furkan olan kitap beynime yedireyim
 
Kendimi bildim Rabbim, senin gücünü de 
her şey senin; dağlar, denizler, yüzüp giden gemiler
Sen öğrettin bize mutlak gerçeği 
ilimle giderilir ancak fahşa ve münker 
 
ilimle buluyorum kendimi 
Aldanmak ve aldatmaktan koruyorum kendimi
Allah hâkimlerin hâkimi değil mi
gerçek âlim O, gerçeği bilen O
Ya Rab aydınlat gecelerimi, mutmain kıl kalbimi 
 
Ey kardeşim, hevayı terket 
kendini kutsama 
İlimle genişlet varlık coğrafyanı
kendi sınırlarında sıkışıp kalma
Sen kendini bil, söz geçir kalbine
Nefs atının dizginlerini alıver eline  

Rahman
B Ü N Y A M İ N  D O Ğ R U E RŞ İ İ R
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