
İLİM VE İSTİKÂMET

Prof. Dr. Mustafa Ağırman

Atatürk Üniversitesi İlahiyat Fakültesi

A) İLİM

İ lim, Yüce Allah’a nisbet edilen sübûtî sıfatlardan biridir. Sözlükte “bilmek” 
anlamına gelen ilim (ilm) genellikle “bilgi” ve “bilim” karşılığında kulla-

nılır. Klasik sözlüklerde “bir şeyi gerçek yönüyle kavramak, gerçekle örtüşen 
kesin inanç (itikad), bir nesnenin şeklinin zihinde oluşması, nesneyi olduğu 
gibi bilmek, nesnedeki gizliliğin ortadan kalkması, küllî ve cüz’îlerin kavran-
masını sağlayan bir sıfat” gibi değişik şekillerde tarif edilmiştir. Ayrıca “bil-
gisizliğin (cehlin) zıddı” biçiminde de tarif edilir. Aynı kökten türeyen âlim, 
alîm, allâm ve allâme, ma‘lûm, ma‘lûmât, muallim, müteallim, muallem ke-
limeleri bilgi anlamıyla bağlantılı olarak kullanılmaktadır. Âlim ve alîm sıfat-
larına hem Allah hem de insan için yer verilmekle birlikte Allah için ikincisi-
nin kullanımı daha yaygındır. Aynı şekilde allâm Allah için, allâme ise insan-
lar için kullanılmaktadır.1

İrfân/ma‘rifet, fıkh/tefakkuh, hibre, şuûr ve itkän gibi kelimeler de söz-
lükte “bilmek” mânasına gelmekle birlikte sonradan kazandıkları teknik an-
lamları itibariyle gerek bilgi alanları gerekse bilgide kesinlik dereceleri bakı-
mından farklı bağlamlarda kullanılmaktadır. Nisbeten geç dönem sözlükle-
rinde mârifet, ilimden daha özel bir anlama sahiptir. Çünkü mârifette bilme 

1. Râğıb el-İsfahânî, el-Müfredât, “‘İlim” md.; et-Ta‘rîfât, “‘İlim” md.; Lisânü’l-‘Arab, 
“‘alm” md.; Tâcü’l-‘arûs, “‘alm” md.; Kutluer, İlhan, “İlim”, DİA, XXII, 109.
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fiilinin yöneldiği nesne tektir, ilimde ise bilmenin konusu umumidir. Ayrıca 
mârifette “unutulan şeyin hatırlanıp tanınması” anlamı da vardır. Nitekim 
mârifetin karşıtı inkâr, ilmin karşıtı ise cehl olarak gösterilir.2

1. Kur’ân-ı Kerîm’de İlim

Kur’ân-ı Kerîm’de gerek doğrudan gerekse muhtevâ ve mahiyet olarak 
ilmin fazileti ve âlimlerin üstünlüğü ile ilgili pek çok âyet vardır. Kur’ân-ı 
Kerîm’de ilim kökünden türeyen kelimelerin yaklaşık 750 yerde geçtiği gö-
rülmektedir. Bu sayı, bilginin ve bilme faaliyetinin Kur’ân mesajı bakımın-
dan önemini ortaya koymaktadır. Kur’ân-ı Kerîm’de ilim kavramı daha ziya-
de “ilâhî bilgi” yahut “vahiy” anlamında kullanılmakta, ayrıca gerek insanın 
vahyedilmiş ilâhî hakikate dair ilmi, gerekse bilme melekesiyle ilgili kazandı-
ğı dünyevî ilmi ifade etmek üzere çeşitli âyetlerde yer almaktadır. Bu âyetler-
den bazılarının meâli şöyledir:

1. “Yaratan Rabbinin adıyla oku! O, insanı aşılanmış bir yumurtadan ya-
rattı. Oku! Rabbin en büyük kerem sahibidir. O, kalemle öğretendir. 
İnsana bilmediklerini O öğretti.” (el-Alak sûresi, 96/1-5)

 İslâm dini, ilme ve ilim tahsiline çok önem verir. Cehaleti ve karanlık-
ları ortadan kaldırmayı hedefler. Yüce Allah, vahyettiği ilk âyetlerde, 
Hz. Peygamber efendimize ve onun şahsında bütün insanlara okuma-
yı ve öğrenmeyi emretmektedir. ‘Oku!’ emrinin ilk inen âyetlerde iki 
kere tekrar edilmesi, İslâm dininin ilim öğrenmeye ve öğretmeye ver-
diği önemi gösterir. Ayrıca bu âyetler, açık bir şekilde ilmi öğretenin 
Yüce Allah olduğunu da gösterir.

2. “Görmedin mi, Allah gökten su indirdi. Onunla, renkleri çeşit çeşit 
meyveler çıkardık. Dağlardan (geçen) beyaz, kırmızı, değişik renkler-
de ve simsiyah yollar (yaptık). İnsanlardan, hayvanlardan ve davarlar-
dan da yine böyle türlü renkte olanlar var. Kulları içinden ancak âlim-
ler, Allah’tan (gereği gibi) korkarlar. Şüphesiz Allah, daima üstündür, 
çok bağışlayandır.” (Fâtır sûresi, 35/28)

 İlim sahibi olan kimseler Cenâb-ı Hakk’ı nasıl bilip tanımak gerekirse 
öylece bilirler. Böyle olanlar gönüllerinde ve kalplerinde Allah saygısını 
ve sevgisini sürekli hissederler. Çünkü bir şey hakkında saygı ve sevgi, 

2. Kutluer, İlhan, “İlim”, DİA, XXII, 110.
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onun hakkındaki bilgi ve o bilginin derecesiyle uyumlu olur. Bir mü’mi-
nin Allah hakkındaki ilmi ne kadar ileri derecede ve mükemmel olur-
sa, Allah’a karşı saygısı da o kadar ileri ve mükemmel olur. Dolayısıy-
la bu seviyede bulunanlar peygamberin uyarmasından hakkıyla yararla-
nır, maddî ve manevî kirlerden kendilerini temizler ve kötülüklerin her 
çeşidinden korunurlar. Peygamber Efendimiz: “Ben sizin Allah’tan en 
çok korkanınız ve en ileri derecede takvâ sahibi olanınızım.” (Buhârî, 
Nikâh 1; Müslim, Sıyâm 74) buyurur. Allah’tan korkan âlimlerin say-
gısı, korkusu ve sevgisi ne kadar yüksek olursa, ümidi de o oranda çok 
olur. Dolayısıyla, Allah’ın en çok değer verdiği kimseler de âlimler ol-
maktadır. Onlar sadece ilmin nazarî yanı ile değil, amelî ciheti ile de ön-
dedirler. Bu sebeple “İlim rütbesi bütün rütbelerin üstündedir.” Çünkü 
bilenler o bilgiyi hayatlarına uygularlar; başkalarının uygulamasına da 
vesile olurlar ve böylece büyük hayır ve sevap kazanırlar.

3. “Allah içinizden iman edenlerin ve kendilerine ilim verilenlerin dere-
celerini yükseltir.” (Mücâdele sûresi, 58/11)

 Allah iman edenlerin ve imanlarının gereğini yerine getirenlerin dere-
celerini yükseltir. Onları dünyada başarı sahibi kılar, âhirette de cen-
netteki makamlarını yüceltir. İlim ile meşgul olan ve öğrendiklerinin 
gereğini yerine getiren âlimleri de üstün derecelere ve makamlara ka-
vuşturur. Âyet-i kerîme, ilmin ve âlimlerin fazileti konusundaki açık 
delillerden biridir.

4. “Senden önce de, kendilerine vahyettiğimiz kişilerden başkasını pey-
gamber olarak göndermedik. Eğer bilmiyorsanız, bilenlere sorun.” (en-
Nahl sûresi, 16/43) İnsan, her şeyi bilemeyebilir. Bu, ayıp değildir. 
Ayıp olan, bilmediğini sormaması ve öğrenmemesidir. Yüce Allah, bu 
âyette bilmediğimiz konuları ehil olanlara sormamız konusunda bizi 
uyarmaktadır. Soru soran insan, ilmin peşine düşen insandır. Soru, il-
mi elde etmenin yollarından biridir.

5. “Gerçek hükümdar olan Allah, yücedir. Sana onun vahyi tamamlan-
mazdan önce Kur’ân’ı (okumakta) acele etme ve de ki: ‘Rabbim, be-
nim ilmimi artır.’” (Tâhâ sûresi, 20/114)

 İlim, bitmeyen ve tükenmeyen bir hazinedir. Yalnız sahibine değil, di-
ğer insanlara ve hatta bütün canlılara da fayda verir. Hak ile bâtılı ayır-
manın vasıtası da ilimdir. İlmin artması insana yük değil, aksine onu 
yücelten bir fazilettir. İnsanın ilmi arttıkça tevâzuu da artar; lüzumsuz 
düşünce ve vesveselerden kurtulur. Artan ilmi sayesinde gerçeği da-
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ha iyi anlar ve elinden geldiğince iyi bir insan olmaya gayret eder. İn-
san, ömrü boyunca ilmin peşinde koşmalıdır. Bu mânada Peygambe-
rimiz, şöyle buyurmaktadır: “Allah’a yaklaştıracak bir ilim öğrenme-
den geçen günde benim için hayır yoktur.” (Ali el-Müttakî el-Hindî, 
Kenzü’l-ummâl, X, 136)

6. “Sana kitabı indiren O’dur. Onun (Kur’ân’ın) bazı âyetleri muhkem-
dir ki, bunlar Kitab’ın esasıdır. Diğerleri de müteşâbihtir. Kalplerin-
de eğrilik olanlar, fitne çıkarmak ve onu te’vil etmek için ondaki mü-
teşâbih âyetlerin peşine düşerler. Hâlbuki onun te’vilini ancak Allah 
bilir. İlimde yüksek pâyeye erişenler ise: ‘Ona inandık, hepsi Rabbimiz 
tarafındandır.’ derler. (Bu inceliği) ancak aklıselim sâhipleri düşünüp 
anlarlar.” (Al-i İmrân sûresi, 3/7)

 Muhkem ve müteşâbih, birer terim olup, ‘muhkem âyet’ mânâsı açık 
seçik anlaşılan ve tereddüde yol açmayan âyet demektir. ‘Müteşâbih’ 
ise, muhkemin zıddıdır ve mânâsı tam olarak anlaşılması mümkün gö-
rülmeyen âyeti ifade eder. Bu âyette Yüce Allah, aklıselim sahibi ger-
çek ilim adamının hak karşısındaki teslimiyetine ve onun ayrıcalığına 
vurgu yapar.

7. “Karun, Musa’nın kavminden idi de, onlara karşı azgınlık etmişti. Biz, 
ona öyle hazineler vermiştik ki, anahtarlarını güçlü-kuvvetli bir top-
luluk zor taşırdı. Kavmi ona şöyle demişti: “Şımarma! Bil ki Allah, şı-
maranları sevmez. Allah’ın sana verdiğinden (Onun yolunda harcaya-
rak) âhiret yurdunu iste; ama dünyadan da nasibini unutma. Allah’ın 
sana ihsan ettiği gibi sen de (insanlara) iyilik et. Yeryüzünde bozgun-
culuğu arzulama. Şüphesiz ki Allah, bozguncuları sevmez.” Karun ise: 
“O (servet) bana ancak kendimdeki bilgi sayesinde verildi.” demişti. 
Bilmiyor muydu ki Allah, kendinden önceki nesillerden, ondan daha 
güçlü, ondan daha çok taraftarı olan kimseleri helâk etmişti. Günah-
kârlardan günahları sorulmaz (çünkü Allah, onların hepsini bilir). Der-
ken Karun, ihtişamı içinde kavminin karşısına çıktı. Dünya hayatını 
arzulayanlar: “Keşke Karun’a verilenin benzeri bizim de olsaydı; doğ-
rusu o çok şanslı!” dediler. Kendilerine ilim verilmiş olanlar ise şöy-
le dediler: “Yazıklar olsun size! İman edip iyi işler yapanlara göre Al-
lah’ın mükâfâtı daha üstündür. Ona da ancak sabredenler kavuşabi-
lir.” Nihayet biz, onu da, sarayını da yerin dibine geçirdik. Artık Al-
lah’a karşı kendisine yardım edecek yardımcıları olmadığı gibi o, ken-
dini savunup kurtarabilecek kimselerden de değildi. Daha dün onun 
yerinde olmayı isteyenler: “Demek ki Allah, rızkı kullarından diledi-
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ğine bol veriyor, dilediğine de az. Şayet Allah, bize lütufta bulunmuş 
olsaydı, bizi de yerin dibine geçirmiş olurdu. Vay! Demek ki inkârcı-
lar iflâh olmazmış!” demeye başladılar.” (el-Kasas sûresi, 28/76-82) 
Âyette geçen ‘kendine ilim verilmiş olanlar’ ilim dürbünü ile geleceği 
nasıl da görüyorlar, değil mi?

8. “İşte biz, bu temsilleri insanlar için getiriyoruz; fakat onları ancak âlim-
ler düşünüp anlayabilir.” (el-Ankebût, 29/43)

 Yüce Allah, insanlar gerçeği iyice anlasınlar diye onların çevrelerindeki 
hayvanlardan temsiller getiriyordu. Kureyş’in câhilleri ve beyinsiz ta-
kımı ise, “Muhammed’in Rabbi, sinekten ve örümcekten temsiller ge-
tiriyor” diye gülüp alay ediyorlardı. Yüce Allah, bu misallerin ‘insan-
lar için verildiğini’ belirterek, câhil ve düşüncesiz kimselerin bunu an-
lamayacaklarına vurgu yapıyor ve bu hikmetleri ancak âlimlerin anla-
yabileceğine işaret ediyor. Evet, gerçeğin peşinde olan âlimler, bir ke-
re daha normal insanların üstüne çıkıyor.

9. “De ki: Hiç, bilenlerle bilmeyenler bir olur mu?” (Zümer sûresi, 39/9)

 Yüce Allah, bu âyet-i kerîmede ilmi övmekte, kıymetini ve üstünlü-
ğünü bize açıklamakta, cehâleti ise yermekte, onun bir noksanlık, bir 
eksiklik olduğunu haber vermektedir. Âlim kişi Allah’a karşı itaatkâr 
olur; câhil ise isyankârdır. Bu ikisi birbirinin zıddı olup itaat fazilet, 
isyân ise düşüklük ve ahmaklıktır. Cehâletin her çeşidi dinimizde red-
dedilmiş ve kınanmıştır. Çünkü cehâletin her türünde küfür ve isyân-
dan bir pay vardır. İslâm öncesi döneme Câhiliye Dönemi denilmesi-
nin sebebi, bütün toplumun şirke dalmış olması ve putlara tapınmaları 
idi. Doğru bilgi ve ilim, insanı şirkten arındırır ve Allah’a gerçek mâ-
nada kul olmaya yöneltir. Eğer böyle olmuyorsa bu, kişinin noksanlı-
ğına ve öğrendiği bilginin eksikliğine bağlanır. Bazılarının zannettiği 
gibi, câhil sadece okuma yazma bilmeyen değil, küfür ve inkârda sâbit 
kadem olandır. İlim ve bilgiden nasibi olmayan, mektep ve medrese 
görmemiş kimseler de ilim sahibi sayılmazlar. İslâm âlimleri bu âye-
ti delil göstererek, câhil bir erkeğin âlim bir hanımın dengi olmadığı 
için onunla evlenmesinin uygun olmayacağını belirtmişlerdir.

2. Hadislerde İlim

İslâm’ın ilme verdiği değer tartışma götürmeyecek kadar açık ve nettir. 
Bu değer, hem Kur’ân âyetleri ile hem de hadis-i şeriflerle desteklenmiştir. 
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Hz. Peygamber efendimizin ilimle ilgili yüzlerce hadis-i şerifi bulunmaktadır. 
Bu hadis-i şerifler, kütüb-ü sitte’de ve diğer hadis kaynaklarında yer almakta-
dırlar. Bu hadislerden bir kısmını aşağıda zikredeceğiz.

1. Ebû Hüreyre radıyallahu anh’dan rivâyet edildiğine göre, Rasûlullah sal-
lallâhu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu: “Kim ilim tahsil etmek için bir 
yola girerse, Allah o kişiye cennetin yolunu kolaylaştırır.” (Müslim, Zi-
kir 39)

İslâm dini, ilim öğrenmeyi, bilgi sahibi olmayı ve cehâleti ortadan kaldır-
mayı hedefler. Kur’ân-ı Kerîm’in “oku!” emri ile başlaması ve bir bölümüne 
konunun başında işaret ettiğimiz pek çok âyet ile onlarca hadiste ilmin teş-
vik edilmesi özellikle ilk asırlarda âdeta bir ilim ordusunun teşekkülüne ve-
sile oldu. Müslümanlar ilmi her şeyden önemli gördüler ve âlimleri toplu-
mun önderleri kıldılar. İlim elde etmek ve Rasûl-i Ekrem’in bir tek hadisini 
bizzat ondan duyan kimseden işitmek için uzun yolculuklar yapan ilim ehli 
kişiler oldu. Bu günün imkânları ile dahi dolaşılması kolayca göze alınama-
yacak genişlikteki İslâm coğrafyasının tamamını gezen ilim yolcularının sa-
yısı binlerle ifade edilmektedir. Müslümanlar daha sonraki asırlarda, başta 
İslâmî ilimler olmak üzere birçok ilim ve bilgi alanı geliştirdiler ve bunların 
bazılarının ilk kurucuları ve geliştiricileri oldular. Onları bu çalışmalara teş-
vik eden başta inançları ve bu inancın kaynağı olan Kur’ân ve Sünnet idi. Za-
manla bu azim ve gayretler ihmal edildi; müslümanlar da bu üstünlüklerini 
kaybettiler. Fakat onları yeniden üstün kılacak prensipler ve bunun temeli-
ni teşkil eden temiz kaynaklar, bütün saflığı ve berraklığı ile elimizdedir. İşte 
Kur’ân ve Sünnet, bu dinamizmi her zaman canlı tutmanın yegâne gücüdür. 
Bu yönde hareket edenlere Cenâb-ı Hak daima yardım eder ve onlara cen-
netin yolunu kolaylaştırır.

2. Yine Ebû Hüreyre radıyallahu anh’dan rivâyet edildiğine göre, Rasûlullah 
sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu: “İnsanoğlu öldüğü zaman bü-
tün amellerinin sevabı da sona erer. Şu üç şey bundan müstesnadır: Sada-
ka-i câriye, istifade edilen ilim, kendisine dua eden hayırlı evlat.” (Müs-
lim, Vasiyyet 14)

Ölüm, bu dünyada yaşanan geçici hayatın sona ermesi, varlığı kesin olan 
ebedî hayata geçişin başlangıcıdır. Ölümle hayat durduğu gibi, yapılan hayır-
lar da, günahlar da sona erer. Ancak ilâhî hikmetin bir sonucu olarak bazı iş-
lerin sevabı, bazı işlerin günahı ölümden sonra da devam eder.

Hadisimizde sevabı ölümden sonra da devam eden üç amelden bahsedil-
mektedir. Bunlardan biri sadaka-i câriye yani hayrı devam eden iyiliktir. Her-
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kesin faydalandığı ve varlığı devam ettiği müddetçe sevabı da devam eden ha-
yırlardır. Câmi ve mescidler, mektep ve medreseler, yollar ve köprüler, çeş-
meler ve sebiller, hanlar ve hamamlar, her çeşit hayır vakıfları bunun örne-
ğidir. Bunları yapanların, yapımına katkı sağlayanların amel defteri kapan-
maz ve sevabı sürekli olur.

Sevabı devamlı olan ikinci sâlih amel, kendisinden insanların sürekli fay-
dalandığı ilimdir. İnsanın öğrendiği ilmi, elde ettiği bilgiyi başkalarına öğret-
mesi en büyük hayırlardan biridir. Bunun çeşitli yolları ve şekilleri vardır. 
Talebe yetiştirmek, kendi ilmini ve bilgisini onlara öğretmek en önemlisidir. 
Bunun yanında kitap yazmak ve yayınlamak, günümüzün modern imkânla-
rından faydalanarak dijital ve sanal ortamlara aktarmak, bunların muhafaza 
edildiği ilmî araştırma merkezleri kurmak, konferanslar ve seminerler ver-
mek, kısaca ilmini ve bilgisini kendisinden sonraki nesillere bir şekilde aktar-
mak, kişinin amel defterinin kapanmamasına ve sevabının devamlı olmasına 
vesile teşkil eder. Tabiî ki bu ilim ve bilgilerin faydalı ve hayırlı olması önem-
li bir şarttır. Çünkü zararlı bilgiler zararlı insanlardan daha kalıcıdır. Zira in-
san ölür gider, fakat zararlı fikirler devam eder. Bunun da sahibi için sürek-
li bir vebal olacağı açıktır. Kişinin ölümünden sonra sevabını devamlı kıla-
cak olan üçüncü amel, arkasında kendisine dua edecek sâlih evlat bırakmak-
tır. Sâlih evlatla kastedilen Müslüman evlattır. Anne babaya düşen en önem-
li görev, çocuklarını iyi bir müslüman olarak yetiştirmektir. Böyle bir evlat, 
ölümlerinden sonra anne babasına kendisi dua ettiği gibi, başkalarının da dua 
etmesine vesile olan işler yapar.

3. Yine Ebû Hüreyre radıyallahu anh’dan rivâyet edildiğine göre, Rasûlul-
lah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu: “Dünya ve onun içinde olan 
şeyler değersizdir. Sadece Allah’ı zikretmek ve O’na yaklaştıran şeyler-
le, ilim öğreten âlim ve öğrenmek isteyen öğrenci bundan müstesnadır.” 
(Tirmizî, Zühd 14)

Hadiste değersiz anlamı verdiğimiz mel’un kelimesi, lânetlenmiş demek-
tir. Lânet, tard etmek, uzaklaştırmak, kovmak ve sövmek gibi anlamlara ge-
lir. Dünyanın lânetlenmesi, onun değersiz ve kıymetsiz olduğunu ifade etmek 
içindir. Yoksa genel anlamda dünyanın lânetlenmesini yasaklayan birçok ha-
dis vardır. Sadece kişiyi Allah’tan uzaklaştıran şeylerin lânetlenmesi câizdir. 
Buna rağmen insanların pek çoğunun gayesi ve hedefi, bu geçici dünyanın 
yine kendisi gibi gelip geçici ve bitip tükenecek olan nimetlerine düşkünlük 
göstermek, dünyalık zenginlikler elde etmek ve şehvetinin esiri olmaktan öte-
ye gidememektedir. Bir insanın gaye ve hedefini bunlarla sınırlı kılması, ulvî 
düşüncelerden ve insanlara faydalı olmaktan uzak durması doğru bir davra-



216 • İSLÂM DÜŞÜNCESİ KILAVUZU

nış olamaz. Çünkü dünyaya ve dünyalığa düşkünlük insanı Allah Teâlâ’dan 
ve O’na hakkıyla kulluktan uzaklaştırır.

Allah’ı zikir, yani daima O’nu anmak, kalbinde ve gönlünde bulundur-
mak, O’nun murakabesi altında olduğunu bilmek, kişiyi Cenâb-ı Hakk’a yak-
laştıracak ibadet ve tâatleri yapmak iyi bir kul olmanın gereğidir. Bu nitelik-
lere sahip bir mü’min aynı zamanda zâhid yani dünyaya ve dünyalığa esir ol-
mamış iyi bir insandır. İşte bu özellikler değerli ve kıymetlidir.

Değerli ve kıymetli bir başka nitelik de, ilim ve bilgi sahibi bir öğretici ve-
ya ilim öğrenmeye arzulu ve istekli bir öğrenici olmaktır. İlmin ve bilginin üs-
tünlüğü tartışılamaz. Dolayısıyla âlimler üstün vasıflı insanlardır. Çünkü on-
lar Allah’ı en iyi bilen, O’na gereken saygıyı gösteren, bilmeyenleri öğreten 
ve eğiten seçkin insanlardır. Bu özellikler en büyük hayır ve en üstün fazilet-
tir. İlim yolundaki öğrenciler de aynı durumdadır; onlar da ileride âlim ola-
cak ve insanlara fayda sağlayacak, İslâm’ın öğretim ve eğitimini devam etti-
recek kimselerdir.

4. Enes radıyallahu anh’dan rivâyet edildiğine göre, Rasûlullah sallallahu 
aleyhi ve sellem şöyle buyurdu: “İlim tahsil etmek için yolculuğa çıkan 
kimse, evine dönünceye kadar Allah yolundadır.” (Tirmizî, İlim 2)

İlmin bir nevi cihad olduğuna daha önce işaret edilmişti. Çünkü ciha-
dın gayesi insanlara İslâm’ı duyurup ulaştırmaktır. Bunun en önemli vası-
tası ilimdir. İlim tahsilinin ve bunun için yola çıkmanın faziletinden bah-
seden pek çok hadis vardır. Allah yolunda cihada çıkan kimseye evine dö-
nünceye kadar her adım için sevap yazıldığı gibi, ilim tahsili için yola çıka-
na da evine ve yurduna dönünceye kadar aynı şekilde sevap yazılacağına ve 
bunun bir nevi Allah yolunda cihad sayılacağına bu hadis bir kere daha şa-
hitlik etmektedir.

İslâm dini, müslümanları ilim ve hikmet nerede ise, onu bulup öğren-
meye ve bu uğurda hiçbir fedakârlıktan çekinmemeye teşvik eder. İlim tah-
sili için bitmez tükenmez yolculuklar yapan pek çok âlim vardır. Hadis râvi-
lerine dair eserlerde tahsil uğrunda çok yolculuk yapanlar için “rahhâle” ve 
“cevvâle” gibi nitelemeler kullanılır. Bu iki tabirin anlamı, durmadan yolcu-
luk yapan ve yeryüzünü dolaşan demektir. Bu kişilerin gayesi sadece ilim öğ-
renip öğretmekten ibaretti. Onların birçoğu bu yolculuklar esnasında hayat-
larını kaybetmiş ve doğup büyüdükleri diyarlardan çok uzaklarda gömülmüş-
lerdir. Peygamber Efendimiz’in şu hadisi bu gerçeği âdeta taçlandırmaktadır: 
“Bir kimse İslâm’ı ihyâ edip yaşatmak için ilim tahsil ederken ölürse, onunla 
peygamberler arasında sadece bir derece vardır.” (Dârimî, Mukaddime 32).
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5. Ebû Ümâme radıyallahu anh’dan rivayet edildiğine göre, Rasûlullah sal-
lallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu: “Âlimin âbide üstünlüğü, benim 
sizin en aşağı derecede olanınıza üstünlüğüm gibidir.” Sonra Rasûlullah 
sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu: “Şüphesiz ki Allah, melekler, 
gök ve yer ehli, hatta yuvasındaki karınca ve balıklar bile insanlara hay-
rı öğretenlere dua ederler.” (Tirmizî, İlim 19)

Bu hadis-i şerifi okuyan herkesin âlim olmak için seferber olacağını zan-
nediyorum. Bu hadis-i şerifi okuyan İlahiyat fakültesi öğrencilerinin de kendi-
lerini yeniden tanıyacaklarını ve ilme dört elle sarılacaklarını düşünüyorum.

6. Ebü’d-Derdâ radıyallahu anh şöyle dedi. Rasûlullah sallallahu aleyhi ve 
sellemi şöyle buyururken işittim: “Bir kimse, ilim elde etmek arzusuyla 
bir yola girerse, Allah o kişiye cennetin yolunu kolaylaştırır. Muhakkak 
melekler yaptığından hoşnut oldukları için ilim öğrenmek isteyen kimse-
nin üzerine kanatlarını gererler. Göklerde ve yerde bulunanlar, hatta su-
yun içindeki balıklar bile âlim kişiye Allah’tan mağfiret dilerler. Âlimin 
âbide karşı üstünlüğü, ayın diğer yıldızlara olan üstünlüğü gibidir. Şüphe-
siz ki âlimler, peygamberlerin vârisleridir. Peygamberler altın ve gümüşü 
miras bırakmazlar; sadece ilmi miras bırakırlar. O mirası alan kimse, bol 
nasip ve kısmet almış olur.” (Ebû Dâvûd, İlim 1; Tirmizî, İlim 19)

Ebû Ümâme rivayetinin baş tarafında, Rasûl-i Ekrem sallallahu aleyhi ve 
sellem’e biri âbid diğeri âlim iki kişinin durumu ve derecelerinin sorulduğu 
belirtilir. Bunun üzerine Efendimiz, soruya cevap olarak bu hadisi söyler. 
Aliyyülkârî, durumu sorulan iki kişinin o anda yaşamakta olan ve biri iba-
dette diğeri ilimde kemâl mertebesine ermiş iki kişi olabileceğini veya geç-
mişte yaşamış bu niteliklere sahip iki temsîlî kişi olabileceğini söyler. Âlim-
ler ve âbidler, Allah katında üstün ve faziletli sayılan iki sınıftır. Âlim, önce-
likle Allah’ın Kitabı’nı ve Resûlü’nun sünnetini öğrenen, bunların gereğini 
yerine getiren ve başka insanlara da öğreten kimsedir. Şu kadar var ki, ilim 
sadece bunlardan ibaret değildir. Dünya ve âhiret saâdetine yönelik her tür-
lü bilgiye ilim denir. Âlimler, farz olan ibadetleri yerine getirdikten sonra 
kalan zamanlarını ilim öğrenmeye ve öğretmeye ayırırlar. Âbidler de üzer-
lerine farz olan bilgileri öğrendikten sonra, bunun dışında kalan vakitlerini 
Allah’a ibadetle geçirirler. Bu yönelişin her ikisi de Allah katında makbul ve 
faziletlidir. Ancak, her iki kâmil kişi birbirine eşit olmayıp, âlim olan âbid 
olandan daha üstündür. Çünkü ilim sahibi sürekli bir gayret içindedir ve sa-
dece kendisine değil başkalarına da faydalı olmaktadır. İbâdet eden bir ki-
şinin ameli de faziletli olmakla beraber, onun faydası kişinin kendisiyle sı-
nırlıdır. Allah Teâlâ, çalışana mutlaka karşılığını verir; kendisinden isteye-
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ne ise dilerse verir. İlim öğrenmenin bizâtihi kendisi farzdır; farzın üzeri-
ne fazladan ibadet etmek ise nâfiledir. Farz bir amelin nâfile ibadetten da-
ha üstün olduğu açıktır.

Peygamber Efendimiz’in âlimin âbide üstünlüğünü, kendisinin en aşağı 
derecede olan bir sahâbîye olan üstünlüğüyle kıyas etmesi, konuyu mübala-
ğalı bir tarzda ortaya koyup, önemine dikkat çekmek içindir. “Benim sizin en 
faziletlinize olan üstünlüğüm gibidir” deseydi yine değişen bir şey olmazdı. 
Nitekim bir başka hadiste bu kıyası ay ile yıldızlar arasında yapmıştır. Ayın 
aydınlığı ve bu aydınlıktan yeryüzünün faydalanması yıldızlarla kıyas edilin-
ce çok üstündür. Yıldızın aydınlığı, sadece kendisini görmemizi sağlar; oysa 
ayın ışığı karanlık gecede dünyamızı da aydınlatır. Âbidin ibâdeti kendisi için 
şüphesiz faydalıdır; fakat âlimin ilmi başkalarına da fayda verir.

Âlim olanlara Allah’ın, meleklerin, gök ve yer ehli ile karınca ve balığın 
dua etmeleri, âlimin kıymetini, üstünlüğünü, Allah’ın rahmetinin ve ihsanı-
nın onlar için olduğunu ifade eder. Yaratılmışlar da her canlıya hayırları do-
kunan kimseler olmaları sebebiyle âlimler için Cenâb-ı Hakk’a yakarır ve dua 
ederler. Gök ehlinden maksat melekler olup âlimin üstünlüğünü ve kıymeti-
ni en iyi bilenler onlardır. Yer ehlinden sayılan insanlar da kendilerinin ısla-
hının âlimlerin ilmi sayesinde olduğunu bilirler. Karada yaşayan hayvanlar-
dan özellikle karıncanın zikredilmesi, yuvasında en çok azık biriktiren hay-
vanın o olması; deniz hayvanlarından balığın zikredilmesi de onun diğer de-
niz hayvanlarına kıyasla çeşidinin çokluğu, insanlara fayda sağlaması ve be-
reketli oluşu sebebiyledir. Ayrıca âlimler insanlara hayrı ve iyiliği öğretirler. 
Yeryüzündeki her canlı kendi hayatiyetini, insanların onlara karşı merhamet-
li davranışları sayesinde korur. İnsanlar da bu güzel hasletleri âlimlerden öğ-
renir ve onlar sayesinde elde ederler. Çünkü âlemin nizamı ve düzeni ilim ile 
sağlanabilir ve devamı mümkün olur. Hatta cemâdât denilen cansız varlıkla-
rın bile âlimlere dua etmesinin mümkün olduğunu söyleyenler olmuştur. Bu-
na mâni bir durum da yoktur. Çünkü şu âyet-i kerîme bunun en belirgin de-
lilidir: “Yedi gök, yeryüzü ve bunların içinde bulunanlar, O’nu tesbih eder-
ler. O’nu övgü ile tesbih etmeyen hiçbir şey yoktur; ama siz onların tesbihle-
rini anlamazsınız.” (el-İsrâ sûresi, 17/44)

Âlimlerin nebîlerin vârisleri olması, peygamberlerin insanlara tebliğ et-
tikleri ilâhî kitapları hıfzedip korumaları, emirlerini ve yasaklarını öğrenip 
insanlara öğretmeleri sebebiyledir. Yani bu vârislik, ilim, ilmin gerektirdiği 
amel, insanın bunlar sayesinde ulaştığı kemâl ve mükemmel insan olma gay-
reti itibariyledir. Çünkü peygamberler bu özelliklerin herbirine eksiksiz sa-
hiptirler. Bu sebeple İslâm nazarında âlim denilince ilk akla gelen kimseler 
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şeriat ilimleriyle meşgul olanlardır. Peygamberlerin miras bıraktığı ilmi öğ-
renenler, bol nasip ve kısmete nâil olurlar. Bu nasip ve kısmet önce ilim zen-
ginliği, sonra da bu sayede ulaştıkları dünya nimetleridir. Onlar dünyalık bir 
mal biriktirmek arzusuyla ilim öğrenmeseler de Allah kendilerine bunu nasip 
eder; dünyalık nimetleri az bile olsa, ilimleri ve bilgileri gereği Allah’ın ken-
di hisselerine ayırdığına rıza gösterirler. Peygamberler geçici olan dünya ma-
lına karşı bir hırs ve sevgi beslemezler; ondan zarurî ihtiyaçlarına yetecek ka-
darını alır, yakınlarına dünya malından bir miras bırakmazlar. Şayet geride 
dünyalık mal bırakmışlarsa o bütün ümmete ait bir sadakadır. Nitekim Pey-
gamber Efendimiz’in geride bıraktığı malları mirasçılarına değil ümmete kal-
mıştır. Şuayb aleyhisselâm’ın pek çok koyunu, Eyyûb ve İbrahim aleyhimes-
sselâm’ ın sahip oldukları dünyalık zenginlikler de mirasçılarına değil üm-
metlerine kalmıştır. Diğer peygamberler için de durum aynıdır. Özellikle al-
tın ve gümüşün zikredilişi, dünya malının en kıymetlilerinin ve insanların en 
çok düşkün olduklarının bunlar olması sebebiyledir.

7. Abdullah b. Mes’ûd radıyallahu anh’dan rivayet edildiğine göre, Rasûlul-
lah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu: “Bizden bir şey işitip, onu 
aynen işittiği gibi başkalarına ulaştıran kimsenin Allah yüzünü ağartsın. 
Kendisine bilgi ulaştırılan nice insan vardır ki, o bilgiyi, bizzat işiten kim-
seden daha iyi anlar ve korur.” (Tirmizî, İlim 7)

Bu hadis, gösterilen kaynaklarda çeşitli sahâbîler tarafından değişik lafız-
larla rivayet edilmiştir. Fakat her bir rivayetin mahiyeti aynıdır. Peygamber 
Efendimiz’in sözlerini, sünnetini ve hadislerini işiten kimselerin ona herhan-
gi bir ilave ve çıkarma yapmadan aynen işittikleri gibi rivayet etmeleri gere-
kir. Bunun Rasûl-i Ekrem’in hayır duasını alacak kadar önemli bir iş oldu-
ğu bu rivayette açıkça görülmektedir. Peygamber Efendimiz’e yalan isnad et-
menin ne kadar ağır bir suç, büyük bir günah ve kişiyi cehenneme sokacak 
bir haram olduğu bilinen bir gerçektir. İslâm âlimleri, hadisleri iyice ezberle-
yip büyük bir hassasiyetle korumayan, onları yanlış rivayet edenlerin de Pey-
gamberimiz’in bu tehdidine muhatap olacağını ifade ederler. Çünkü sünnet 
ve hadisler Kur’ân’dan sonra dinimizin ikinci temel kaynağını teşkil eder. Bu 
sebeple sahâbîler Rasûl-i Ekrem’in sünnet ve hadislerini korumaya ve aynen 
ondan işittikleri ve gördükleri gibi sonraki nesillere aktarmaya büyük bir özen 
göstermişler ve bu hassasiyeti sonrakilerin de göstermeleri gerektiği yönünde 
toplumu eğitmişlerdir. Böylelikle sünnetin ve hadislerin nesilden nesile en sa-
hih şekilde aktarılması sağlanmış, tahrif ve uydurmalardan korunması müm-
kün olmuştur. Bu korumanın sadece ezberleme yoluyla olduğu söylenemez; 
yazı da korumanın önemli unsurlarından birini teşkil eder. Peygamberimiz’in 



220 • İSLÂM DÜŞÜNCESİ KILAVUZU

ilmi yazı ile kaydetmeyi tavsiye ettiğini de biliyoruz. Bu sebeple Efendimiz’in 
zaman-ı saâdetlerinden başlamak üzere ilmin yazı ile zabtı ve korunması, İs-
lâm dünyasında çok erken dönemlerde tedvin ve tasnif faaliyetlerinin başla-
masına vesile oldu. Böylece hâfızalarda ve kalblerde korunan hadisler ve di-
ğer bilgiler yazı ile de tespit edildi.

İlmi hıfzedip korumanın bir başka anlamı da o ilmin gereği ile amel edip, 
onu hayata geçirmek ve uygulama alanına koymaktır. Yani bir ilim sadece öğ-
renilip bilinmek için değil, yaşamak ve hayat tarzı haline getirilmek için el-
de edilir. Kur’ân ve Sünnet’teki hatta beşerî ilimlerdeki emirlerin, yasakların, 
ibretli kıssaların anlatılmasının ve tarihin bilinmesinin sebebi budur. Tecrü-
bî ilimler dediğimiz deneye dayalı bilim alanları için de aynı ölçüleri uygula-
mak mümkündür. İyi ve güzel olan bir şey her zaman ve zeminde aynı özel-
liği korur; kötü ve çirkin olarak kabul edilenler için de aynı kural geçerlidir. 
Meselâ edepli olmak Âdem aleyhisselâm zamanında da iyi idi, günümüzde de 
iyidir; bunun aksini iddia etmek akılla bağdaşmaz. Ahlâksızlığın her türü dün-
ya kurulalıdan beri kötü ve çirkin kabul edilir, günümüzde de durum aynıdır.

Burada şöyle bir soru akla gelebilir: Resûl-i Ekrem Efendimiz’e mâledi-
len bütün sahih hadisler aynen onun ağzından çıkan lafızlarla mı rivayet edil-
miş ve bize ulaşmıştır? Böyle bir iddiaya “evet” demek mümkün değildir. Bu 
konuda çok ciddî gayretler de gösterilmiş olsa, bu lafızların tamamının Pey-
gamber Efendimiz’in aynen ağzından çıkan kelimeler olduğu söylenemez. An-
cak, şartları yerine getirilmek suretiyle mâna ile rivayetin câiz olduğunda bü-
tün âlimler görüş birliği içindedir.

Hadisimizde ortaya konulan bir başka gerçek, ilmi öğrenen ve hıfzeden 
kimsenin onu sadece kendisine saklamasının câiz olmadığı, tam aksine başka-
larına tebliğ edip ulaştırma göreviyle de sorumlu olduğudur. Başlangıçtan beri 
açıkladığımız gibi, tebliğ edenin görevi bilgiyi işittiği ve öğrendiği şekilde ay-
nen başka insanlara ulaştırmaktır. Kendisine ilim ve bilgi ulaşan kimsenin da-
ha iyi koruyan, daha iyi anlayan ve o bilgilerden daha iyi hüküm çıkaran biri 
olması mümkündür. Onun için bundan sonra gelecek olan hadiste görüleceği 
gibi ilmi gizlemek değil, yaymak esastır. İlmi yukarıda açıklanan yollarla hıf-
zedip korumak, başkalarına ulaştırıp tebliğ etmek faziletli bir iş olduğu gibi, 
onu anlamaya ve kavramaya çalışmak, hükümler çıkarmak ve hayata uygula-
mak da üstün bir niteliktir. Bu sebeple ilme hizmetin her çeşidi bir fazilettir.

8. Ebû Hüreyre radıyallahu anh’dan rivâyet edildiğine göre, Rasûlullah sal-
lallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu: “Bir kimseye bildiği bir konu so-
rulduğunda cevap vermezse, kıyamet gününde ağzına ateşten bir gem vu-
rulur.” (Tirmizî, İlim 3)
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İlmi başkalarından esirgeyip saklamak değil, açıklamak ve yaymak, da-
ha çok insana ulaşmasını sağlamak esastır. Çünkü âlimin vazifesi bilmeyenle-
re öğretmek, insanları hakka davet etmek, ilminden başkalarını faydalandır-
mak ve bütün insanların hidayete kavuşması, böylece dünya ve âhiret mut-
luluğuna ulaşması için çaba harcamaktır. Burada, bir kimsenin bildiği halde 
cevap vermeyerek başkalarından esirgediğinden bahsedilen ve kıyamet gü-
nünde de kişinin ağzına gem vurulmasına sebep olan ilmin, herkes için bili-
nip öğrenilmesi zarûrî sayılan bilgiler olduğu kabul edilir. Bu bilgiler, genel 
anlamda ilmihal bilgileri diye anılan, itikadımızın, ibâdetlerimizin ve yaşadı-
ğımız hayatla ilgili diğer muâmele ve ilişkilerimizin Allah katında makbul ol-
ması için ne yapmamız, nasıl hareket etmemiz gerektiğini öğreten bilgilerdir. 
Çünkü esirgenmesi câiz olmayan, saklanması doğru olmayan ve herkes için 
lüzumlu olan ilim budur.

Kâfire İslâm’ı anlatmak, müslümana ibadetleri öğretmek, nelerin helâl 
nelerin haram olduğunu bilmek, bilmeyenin sorması halinde bunları cevap-
landırmak zorunlu olup bu yöndeki bilgileri başkalarından esirgemek câiz 
olmaz. Gizlenilmemesi gereken bilgi gizlenir, insanlardan esirgenirse, ilmin 
yüksek gaye ve hedeflerinden uzaklaşılmış olur. Bunları gizleyen kimsenin 
ağzına kıyâmet gününde bir gem vurulur ve o, ilmi gizlemenin cezasını böy-
lece çeker. Ağza gem vurulmasının sebebi, ilmin yayılmasına onun engel ol-
ması sebebiyledir.

9. Yine Ebû Hüreyre radıyallahu anh’den rivayet edildiğine göre, Rasûlul-
lah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu: “Kim kendisinde Allah’ın 
rızası aranan bir ilmi sadece dünyalığa sahip olmak için öğrenirse, o kim-
se kıyamet gününde cennetin kokusunu bile duyamaz.” (Ebû Dâvûd, İlim 
12)

Umûmî mânada dinî ilimler dediğimiz Kur’ân ve Sünnet ilimleri, Allah rı-
zası için öğrenilen ve öğretilen ve bir bölümü farz-ı ayn, bir bölümü de farz-ı 
kifâye hükmünde olan ilimlerdir. Bu ilimler, mal, mülk, mevki ve makam el-
de etmek için öğrenilmez. Ancak bunları öğrenen insanlar bu vesile ile dün-
yalık mala, mülke, birtakım makam ve mevkilere yükselebilirler. Bunda her-
hangi bir sakınca yoktur. Çünkü bu ilimleri öğrenen kişinin gayesi bunlara 
ulaşmak değil Allah’ın rızâsına nail olmaktır. Mal ve mülk sahibi olup bunla-
rı Allah yolunda sarfetmek, ulaştığı mevki ve makamda insanlara hizmet et-
mek de Allah rızâsını elde etmenin bir yolu olabilir.

Dünyevî ilimler denilen ve yukarıda anılanlar dışındaki bilgi alanlarını 
kapsayan ilimleri öğrenmek de müslümanlar için farz-ı kifâye kabul edilir. Şu 
kadar var ki, dünyaya yönelik ilimler ve insanın bir meslek kazanmasını sağ-
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layacak bilgiler, dünya malı kazanmak, mevki ve makam sahibi olmak mak-
sadıyla da öğrenilebilir. Aynı zamanda bunlar elinin emeğiyle geçinmenin ve 
başkalarına muhtaç olmamanın, toplumu inanan insanların yönetmesinin, 
idârî mevkilerde Müslümanların bulunmasının vasıtası ve vesilesi olduğu için 
bir ibadet niyetiyle yapılır. Kısacası Müslüman, faydalı olan her ilim ve bil-
giyi elde etmeye özen gösterir; zararlı olan şeylerden ise uzak durur. Dikkat 
edilmesi gereken en önemli husus, dini, dünyanın ve dünyalık elde etmenin 
vasıtası kılmamaktır. Hasan el-Basrî, ip üzerinde oynayan bir cambazı gör-
düğünde: “Bu şahsın yaptığı iş bizim ilim erbabı arkadaşlarımızın bir kısmı-
nın yaptığından daha iyidir; çünkü o dünyalıkla dünyalık kazanıp yiyor; bi-
zimkiler din ile dünyalık kazanıp yiyorlar” demiştir.

10. Abdullah b. Amr b. el-Âs radıyallahu anhümâ şöyle dedi: Rasûlullah sal-
lallahu aleyhi ve sellemi şöyle buyururken işittim: “Yüce Allah ilmi insan-
ların hafızalarından silip unutturmak suretiyle değil, fakat âlimleri öldü-
rüp ortadan kaldırmak suretiyle alır. Neticede ortada hiçbir âlim bırak-
maz. İnsanlar bir kısım câhilleri kendilerine lider edinirler. Onlara birta-
kım meseleler sorulur; onlar da bilmedikleri halde fetva verirler. Netice-
de hem kendileri sapıklığa düşer, hem de insanları saptırırlar.” (Buhârî, 
İlim 34; Müslim, İlim 13)

Hadisimizde kastedilen ilmin Kur’ân ve Sünnet ilmi olduğu açıktır. Ha-
disin mahiyet ve muhtevası bunu gayet sarih bir şekilde ortaya koymaktadır. 
Hadis şârihleri, ilmin yok olması, âlimlerin ortadan kalkması ve bilgisizliğin 
yayılıp câhillerin toplumların başına lider olması âhir zamanda, kıyamete ya-
kın dönemde olacaktır derler. Buna karşılık Kâdî İyâz: “Bu hal ve vaziyet, ke-
sinlikle doğruyu haber veren Rasûl-i Ekrem Efendimiz’in söylediği gibi zama-
nımızda ortaya çıkmıştır” demektedir. Bedreddîn el-Aynî, o kadar çok ulemâ, 
fukahâ ve büyük muhaddislerin bulunduğu bir zamanda yaşayan Kâdî İyâz’ın 
böyle söylemesine şaşar. Çünkü kendi zamanında İslâm diyarları önceki asır-
lara kıyasla fakih ve muhaddislerden mahrum durumdadır; birtakım câhil-
ler de fetvâ makamındadır. O, bütün bunları söz konusu ederek ne diyeceği-
ni bilemediğini söyler. Onlara gıbta eden, görüş ve düşüncelerini günümüze 
aktarmaktan bile âciz olan bizlerin bu günkü halimize ne diyeceğimizi de biz 
düşünmeliyiz. Gerçekten günümüzde dinî ilimler alanı, o dönemlerle kıyas 
edilemeyecek derecede bir adam kıtlığı (kaht-ı ricâl) içindedir. Bu gün, orta-
ya çıkan birçok yeni meselenin çaresi ve çözümü, geçmişte gerçekleşmiş ben-
zer birtakım meselelere kıyas edilerek halledilmeye çalışılmaktadır. İlme ye-
ni katkılar sağlayan ve günlük problemlere çareler üretebilen insanların sayısı 
sadece ülkemizde değil, İslâm dünyasında bile neredeyse parmakla sayılacak 
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kadar azalmıştır. Özellikle aklına estiği gibi fetvâ verenler, dinî ve ilmî kay-
gı taşımayanlar da çoğalmıştır. Ancak, bütün bu olup bitenler bizleri ümitsiz-
liğe değil, dinî gayrete ve ilim seferberliğine sevketmelidir. Türkiye, binler-
ce İmam-Hatip Lisesi, Kur’ân Kursu ve yüz civarındaki İlahiyât Fakültesi ile 
diğer İslâm ülkeleri arasında çok seçkin bir yere sahiptir. Bu yönelişler ve sa-
mimi gayretler elbette bir gün meyvelerini verecektir.

B) İSTİKÂMET

Sözlükte doğruluk, dürüstlük, nâmuslu hareket etme ve doğru davranış 
mânâlarına gelen istikâmet, müslümanın vazgeçilmez özelliklerinden biridir. 
İstikâmet üzere olmak zordur ama bu, müslüman için bir süstür, zînettir. İs-
tikâmet üzere yaşamak Yüce Allah’ın emri, sevgili Peygamberimiz’in de sün-
netidir.

Yüce Allah, Kur’ân-ı Kerîmde mü’minleri hedefe, yani cennete götüre-
cek yolu “sırât-ı müstakim” diye isimlendiriyor. Biz de her gün kıldığımız na-
mazların her rekâtında okuduğumuz Fâtiha sûresinde: “Ya Rabbi! Bizi sırât-ı 
müstakim’e hidâyet eyle, doğru yola ilet!” diye duâ ediyoruz. Bu şekilde duâ 
etmemizi de bize rabbimiz öğretiyor. Hedefe varıncaya kadar Sırât-ı müsta-
kimde yürüyenlere de istikâmet sahibi mü’minler diyoruz.

“İstikâmet, Arapça bir kelimedir, ne manaya geldiğini bilmiyoruz, biraz 
açıklar mısınız?” diyen okuyucularımıza şu açıklamayı yapalım. İstikâmet, he-
defe giden yolda dik ve sapmadan yürümek demektir. Hem yolun dosdoğru 
hem de yürüyenin dosdoğru olması demektir. Dik duruş, esas duruş, onur-
lu ve kararlı yürüyüş demektir. İstikâmetin zıddı, sapma, yamuklaşma, eğil-
me, bükülme ve neticede şahsiyetsiz hale gelmedir. Zamanımız müslümanla-
rının en büyük problemi de budur. İnsanımız boş çuval gibi; bir türlü ayakta 
duramıyor. Ayakta duramayanın yürümesi mümkün değildir. İstikâmet üze-
re olanlar, ayakta durmasını ve yürümesini bilenlerdir.

1. Kur’ân-ı Kerîm’de İstikâmet

Kur’ân-ı Kerîm âyetlerinin istikâmetle alakalı olanlarından üç tanesi-
ni seçtim. Bunlardan birincisinin muhatabı Hz. Peygamber efendimizdir. 
Diğer ikisi, istikâmet üzere olan müminleri anlatmaktadır. Şimdi bunları 
okuyalım.
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1. “Emrolunduğun gibi dosdoğru olmaya devam et!” (Hûd sûresi, 11/112) 
Bu âyetin muhâtabı sevgili Peygamberimiz’dir. O, doğru yolda, dürüst 
bir yaşayışa sahipti. Kendisi doğru yolda olan Peygamber’e “doğru ol!” 
emrini vermek, “doğrulukta devam et!” anlamındadır. Bu sebeple ter-
cümeyi buna göre yaptık.

 Emrolunan sınırlar içinde, emrolunan şekilde dürüst bir yaşayışı sür-
dürmek, takdir edileceği gibi büyük bir ciddiyet, hassasiyet ve gayret 
ister. Bu ise gerçekten zor bir iştir. Nitekim Peygamber Efendimiz de 
bu âyetten ötürü, “Beni Hûd, Vâkıa, Mürselât, Nebe’ ve Tekvîr sûre-
leri kocalttı” buyurmuştur (Tirmizî, Tefsîr 56). Şu kadar var ki, dos-
doğru olmak, olanca zorluğuna rağmen, imkânsız değildir. Zira dini-
mizde güç yetirilmeyecek bir yükümlülük yoktur. Allah hiç kimseye 
güç yetiremeyeceği yükü yüklemez.

2. “Rabbimiz Allah’tır deyip sonra da dosdoğru yaşayanlara melekler ge-
lerek: ‘Korkmayın, üzülmeyin, size vadedilen cennetle sevinin. Biz, 
dünya hayatında da âhirette de sizlere dostuz. Esirgeyip bağışlayan Al-
lah’ın ikrâmı olarak (cennette) canınızın çektiği ve dilediğiniz her şey 
sizindir’ derler.” (Fussilet sûresi, 41/30-32) Allah’a inanan, sonra da 
bu inanca uygun olarak dosdoğru yaşayan, söz ve hareketinde dürüst 
davranan, hilekârlığa sapmayan insanlara zaman zaman melekler ge-
lirler; “Gelecekten endişe etmeyin, geçmişe üzülmeyin, size söz veri-
len cennetle sevinin, neşelenin” derler. Zira bir başka âyette belirtildi-
ği gibi zaten “Allah’ın dostları için ne korku ne de hüzün vardır.” (Yû-
nus sûresi,10/62).

 Ölüm anında, kabirde, yeniden dirilme sırasında, hâsılı korkulu her 
zamanda dürüst mü’minlere gelen melekler, kendilerine dünya ve âhi-
ret hayatında dost olduklarını da söylerler. Yalnız olmadıkları müjde-
sini verirler. Sonra da gafûr ve rahîm olan Allah’tan bir lutuf ve ikrâm 
olarak cennette canlarının çekeceği, isteyecekleri her şeyin kendileri-
ni beklediğini, bununla sevinmeleri gerektiğini hatırlatırlar. Bunca ni-
met, ikrâm ve iltifat, “Rabbimiz Allah’tır diyen, sonra da dosdoğru gi-
denler” içindir. Yani iman ve doğruluk (istikâmet) sebebiyledir. Bütün 
bunlar iman ve istikâmetin insan hayatında ne kadar önemli iki esas 
olduğunu göstermektedir. Zira büyük ikrâmlar, kıymeti yüksek olan-
lar içindir.

3. “Rabbimiz Allah’tır diyenler sonra da dosdoğru olanlar için ne korku 
vardır ne de hüzün. Onlar cennetliktir. İşlediklerinin karşılığı olarak 
cennette temelli kalacaklardır.” (Ahkâf sûresi, 46/13-14) Tek Allah’a 
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inanan ve doğruluğu hayat prensibi edinenler için korku ve hüzün söz 
konusu değildir. Böylesi insanlar cennetliktir. Gösterdikleri üstün ba-
şarının ödülü olarak cennette temelli kalacaklar, oradan çıkarılmaya-
caklardır. Bir önceki âyette melekler vasıtasıyla müjdelenen gerçekler, 
bu âyette doğrudan Yüce Allah tarafından duyurulmaktadır. Ayrıca da 
“cennette ebedî kalacakları” ilâve edilmektedir. Bu, devamlı mutluluk 
garantisidir. Bitip tükenmeyecek bir mutluluktan sonra, geriye ne ka-
lır ki? O halde bir kere daha söylemekte fayda vardır; iman ve istika-
met ebedî mutluluktur. Rabbim cümlemize nasip etsin.

 Bu yazıyı merhum Seyyid Kutub’un, Ahkâf süresindeki âyeti tefsir eder-
ken söyledikleri ile süslemek istiyorum. “Rabbimiz Allah’tır” sözü söy-
lenip geçilen bir söz değildir. Sadece vicdanlarda yer etmiş bulunan bir 
inancın ifadesi de değildir. Bu söz mükemmel bir hayat nizâmının ifa-
desidir. Bütün hareket ve heyecanları içine alan bir duygu ve düşünce 
ölçüsü getiren, insanlar ve eşya için, hareketler ve hadiseler için ve bu 
dünyadaki her türlü bağlılık ve münasebetler için bir değer ölçüsü ge-
tiren sistemin ifadesidir.

 “Rabbimiz Allah’tır.” O’na ibâdet eder ve O’na yöneliriz. O’ndan kor-
kar ve O’na dayanırız. O’ndan başkasına hesap vermez, O’ndan başka-
sından korkmaz ve O’ndan başkasına gönül bağlamayız. Ancak O’nun 
hükmüne boyun eğer, ancak O’nun şeriatine bağlanır ve ancak O’nun 
hidâyetini benimseriz. Biz Allah’a bağlanarak onunla râbıtamızı devam 
ettiririz. Seçilen yolda dosdoğru yürümek, doğrusu pek zor ve değişik 
tehlikelerle çevrilidir. Yolda yığınlarca dikenler, engeller ve çöküntü-
ler vardır. Her yandan gelen sapık sesler ve çığlıklar duyulur.

 “Rabbimiz Allah’tır.” İşte yol budur. Bu yolu bilip seçtikten sonra ikin-
ci basamak, o yolda dosdoğru yürümektir. Allah’ın kendilerine bil-
gi ve istikâmet lutfettiği kimseler de seçkin kimselerdir. Ve onlar için 
“korku yoktur ve üzülecek değillerdir.” Neden korksun onlar ve ni-
çin üzülsünler ki? Gittikleri yol doğru yoldur. Ve bu yolda mutlak ne-
ticeye varacakları yer garantilidir.”

2. Hadislerde İstikâmet

Hz. Peygamber efendimizin, İstikâmet konusunda hadis kitaplarımızda, 
ilim konusunda olduğu kadar fazla olmasa da birkaç hadis-i şerifi vardır. On-
lar da şunlardır:
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1. Ebû Amr (veya Ebû Amre) Süfyân İbni Abdullah radıyallahu anh şöyle 
dedi: “Yâ Rasûlallah! Bana İslâm’ı öylesine tanıt ki, onu bir daha sen-
den başkasına sormaya ihtiyaç hissetmeyeyim.” dedim. Rasûlullah sal-
lallahu aleyhi ve sellem de şöyle buyurdu: “Allah’a inandım de, sonra 
da dosdoğru ol!” (Müslim, İmân 62; Tirmizî, Zühd 61; İbni Mâce, Fi-
ten 12.)

Hadîs-i şerîfin râvisi Süfyân İbni Abdullah, Peygamber Efendimiz’e iste-
ğini son derece nazik sınırlar içinde arzetmiş, “Bana İslâmiyeti tarif et!” de-
yip geçmemiş; “Bana İslâmiyet’i öylesine özlü, açık ve kapsamlı tarif et ki, 
bir daha senden başkasına sorma ihtiyacı duymayayım” demiştir. İstek, ola-
bildiğince güzel ifade edilmiştir. Ancak cevabı, sanıldığı kadar kolay değildir. 
Rasûl-i Ekrem Efendimiz’in verdiği cevabı bilmeyecek olsaydık, aynı soruya 
bizler ne cevap verirdik? Bir düşünmek gerek.

Efendimiz, peygamberlik birikimi ve cevâmiü’l-kelim (az sözle engin 
mânâlar dile getirme) özelliği ile bu zorlu isteği, “Allah’a inandım de, sonra 
dosdoğru ol” diye iki cümlecikle cevaplamıştır. Hadisin bir rivayetinde ce-
vap, “Rabbim Allah’tır de, sonra dosdoğru ol!” şeklindedir. Peygamber Efen-
dimiz’in bu nefis ve veciz cevabı ile konunun başında meâllerini verdiğimiz 
iki âyetteki “Rabbimiz Allah’tır deyip sonra da dosdoğru yaşayanlar” ifadele-
ri arasındaki uyum pek açıktır. Yani Efendimiz’in cevabı, bu âyetlerden alın-
mıştır. Sünnet-i seniyyenin, Kur’ân-ı Kerîm kaynaklı olduğu bu örnekte son 
derece net olarak görülmektedir.

Bu hadis-i şerif bize “Tevhid ve istikâmet, işte size İslâmiyet” mesajını 
vermektedir. Tevhid ve istikâmet (doğruluk), İslâm’ın tanıtımında iki temel 
unsur olunca, bunların tarifi de İslâmî esaslara göre yapılacaktır. Başka dü-
şünce ve sistemlerin tespit ve kabullerine asla itibar edilemez. Herşeyden ön-
ce istikâmet, hâlis bir tevhid inancına dayanmalıdır. Temelinde tevhid bu-
lunmayan istikâmetten söz edilemez. Hayata istikâmet veren Allah’ın birliği 
inancıdır. Zira gerek âyetlerde gerekse hadisimizde “Rabbim Allah” dedik-
ten sonra “doğru olmak” tan bahsedilmektedir. Ancak hemen işaret edelim 
ki, “Tevhid inancına sahip olan herkes, dürüst bir hayata sahiptir” de deni-
lemez. Çünkü istikâmet, tevhid’in zarûrî neticesi değil, aksine tevhid, istikâ-
metin vazgeçilmez ön şartıdır.

İstikâmet üzere yaşamak, fevkalâde dikkat ve gayret ister. Yine de tam 
olarak başarılamayabilir. Nitekim Fussılet sûresi’nin altıncı âyetinde “… He-
piniz Allah’a giden doğru yolu tutun, O’ndan bağışlanmak dileyin…” buyu-
rulmuştur. Buradaki mağfiret isteme tavsiyesi, istikâmetteki kusurlarla ilgi-
lidir. Bir hadîs-i şerîfte de Hz. Peygamber “Tam anlamıyla başaramazsınız 



İLİM VE İSTİKÂMET • 227

ya, siz (yine de) dosdoğru olun!” (İbni Mâce, Tahâret 4; Dârimî, Vudû 2; 
Muvatta’, Tahâret 36) buyurmak suretiyle doğruluğun ne kadar zor oldu-
ğunu dile getirmiş, buna rağmen dürüstlükten asla vazgeçilmemesi gerekti-
ğini de bildirmiştir. Zira meşhur kâidedir; “Tamamı elde edilemeyenin ta-
mamı terkedilmez.”

Doğrulukta kalbin ve dilin dürüstlüğü pek büyük önem arzetmektedir. 
Kalp, beden ülkesindeki tüm organların reisidir. Tek Allah’a iman edip dü-
rüstlüğü benimseyen bir kalp, diğer organları etkiler. Dil, kalbin tercümanıdır. 
Onun doğruluğu ve eğriliği de diğer organların tavırlarına tesir eder. Nitekim 
bir hadis-i şerifte “Her sabah bütün organların dil’e hitaben; bizim hakkımız-
da Allah’tan kork. Biz sana bağlıyız. Sen doğru olursan biz de doğru oluruz. 
Sen eğri olursan biz de eğriliriz.” (Tirmizî, Zühd 61) dedikleri bildirilmiştir. 
Bu, doğru sözlü olmanın önemini göstermektedir. Hatta bir başka hadiste de 
Efendimiz şöyle buyurmuşlardır: “Kalbi dürüst olmadıkça kulun imanı doğ-
ru olmaz. Dili doğru olmadıkça da kalbi doğru olmaz.” (Ahmed b. Hanbel, 
Müsned III, 198). O halde özüyle sözüyle dosdoğru olmak gerekmektedir. 
Peygamberimiz’in “Allah’a inandım de, sonra da dosdoğru ol!” tavsiyesinin 
mânası budur. İslâm da bundan ibarettir.

2. Ebû Hüreyre radıyallahu anhdan rivâyet edildiğine göre Rasûlullah sal-
lallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu: “(İşlerinizde) orta yolu tutunuz, 
dosdoğru olunuz. Biliniz ki, hiç biriniz ameli sâyesinde kurtuluşa ere-
mez.” Bunun üzerine dediler ki: “Sen de mi kurtulamazsın, ey Allah’ın 
elçisi?” “(Evet) ben de kurtulamam. Şu kadar var ki Allah rahmet ve ke-
remi ile beni bağışlamış olursa, o başka.” buyurdu. (Müslim, Münâfikîn 
76, 78.)

Aşırıya kaçmadan, tamamen ihmal de etmeden işleri orta yolu takip ede-
rek mûtedil bir tarzda yürütmek, dosdoğru olmak bakımından büyük önem 
taşımaktadır. İnsan, ifrat veya tefrite düşerse, istikâmeti de kaybeder. Demek 
oluyor ki, orta yolu tutmak, istikâmettir. Mu’tedil olmak, müstakîm olmak 
demektir. Hislerde, duygularda ve davranışlarda müstakîm olmak isteyen ön-
ce mu’tedil olmaya bakmalıdır. Daha dindar yaşamak ve âhirette yüksek de-
recelere kavuşmak gibi sırf dinî ve uhrevî duygular bile i’tidâl ve istikâmet-
ten ayrılmayı gerektirmemelidir. “Biliniz ki, hiç biriniz amelleri ile kurtuluşu 
elde edemez.” gerçeği, bunu göstermektedir.

Dindarlık gayretiyle de olsa, aşırılık aslâ doğru değildir. Çünkü ne ka-
dar iyilik ve ibadet yaparsa yapsın, bir insan bu hareketleriyle kurtuluşu-
nu temin edemez. Zira kurtuluş Allah Teâlâ’nın lutfu iledir. O halde yapı-
lacak iş, mu’tedil ve müstakîm bir çizgide dini yaşamaya, onun esaslarına 
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tüm hayatında bağlı kalmaya, gücü ölçüsünde çalışmaktan ibarettir. İşte bu 
tabiîlik ve i’tidal, insanın hem dünyada huzur ve mutluluğuna hem de âhi-
rette kurtuluşuna sebeptir. Dinî bir maksatla bile aşırılığa gerek olmadığı-
na göre, artık başka hiçbir sebep ve gerekçe ile i’tidal ve istikâmetten ayrıl-
mamak lâzım gelir.

“Kurtuluşun amelle kazanılamayacağı” gerçeği, ashâb-ı kirâmı son dere-
ce etkilemiş ve biraz da hayrete düşürmüş olmalı ki, bu konuda Hz. Peygam-
ber’in bir istisna teşkil edip etmediğini hemen soruvermişler. Efendimiz ken-
disinin farklı bir imkâna sahip olmadığını belirtmiş, Allah’ın kerem ve lütfu 
olmadıktan sonra amellerinin kendisini kurtaramayacağını söylemiştir. O hal-
de artık, emir ve yasaklara uymakta gösterilecek mu’tedil bir dikkat ve vazge-
çilmez bir dürüstlükten başka hiçbir şeye gerek kalmamaktadır.

Öyle sanıyoruz ki, insanda istikamet fikri ve uygulaması işte bu nokta-
nın iyice hazmedilmesine bağlıdır. Sevgili Peygamberimiz bu hadisiyle biz 
ümmetini, bu noktada, kendi durumunu da ortaya koyarak uyarmış bulun-
maktadır.

Netice olarak şu husus unutulmamalıdır: Ameller, kurtuluşun bir bedeli 
değil, bahânesidir. Amele muvaffak kılan da, onları kabul eden de Allah’tır. 
O halde neresinden bakılırsa bakılsın, kurtuluşumuz Allah’ın lutuf ve kere-
mi iledir. Orta halli (mu’tedil), dürüst (müstakîm), sürekli ve kararlı (müste-
kar) bir tavır, erişilmek istenen hedefe götüren en güvenilir ve sağlıklı yoldur, 
eskilerin tâbiriyle “eslem tarîk”tir. Allah cümlemizi buna muvaffak kılsın.3

Dik duruşu, istikâmeti, İslâm’ın her türlü meselesi ile ilgilenişi bakımın-
dan gerçek âlim olanlar her devirde gelip geçmiştir. Aradan asırlar geçmesi-
ne rağmen onların isimleri hâlen daha yaşamaktadır. Çünkü onlar Hz. Pey-
gamber efendimizin gerçek vârisleridir. İşte o vârislerden biri de İmâm-ı Âzam 
Ebû Hanife hazretleridir. Onun, çileli ve meşakkatli bir hayatı vardır. Hayatı, 
İslâmî mücadele ve ilmî hizmetlerle doludur. “Ben ilmî faaliyetlerle meşgû-
lüm, İslâmî mücâdelelere katılamam” dememiştir. Hem ticâretle meşgul ol-
muş, hem ilim tahsil etmiş ve talebe okutmuş ve hem de istikâmet ve dik du-
ruşu ile ümmetin önünde önder olmuştur. Türkiye Diyanet Vakfı tarafından 
neşredilen İslâm Ansiklopedisi’nde onun hakkında yazılan maddeden bazı bil-
gileri kısaltarak aktarıyorum.

3. İlim bölümündeki ve istikâmet bölümündeki hadis-i şeriflerin manaları ve şerhleri ko-
nusunda Prof. Dr. İsmail Lütfi Çakan, Prof. Dr. M. Yaşar Kandemir ve Prof. Dr. Ra-
şit Küçük hocalarımızın ortak eseri olan Riyâzü’s-sâlihîn tercüme ve şerhi’nden ya-
rarlandım. 
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“Milâdî tarihle 699 yılında Kûfede doğdu. Ticaretle uğraşan varlıklı bir 
ailenin çocuğudur. Kendisi de hem ticaret hem de ilim ile meşgul oldu. Kü-
çük yaşlarda Kur’ân-ı Kerim’i ezberledi. İlim meclislerine devam etti. Devri-
nin seçkin âlimlerinden pek çoğu ile görüşme ve onlardan ilmi yönden fay-
dalanma imkânı buldu. Ömrünün elli iki yılı Emevîler, on sekiz yılı Abbâsîler 
döneminde geçen Ebû Hanîfe, Emevî halifesi Abdülmelik b. Mervân’dan baş-
layarak son halife ikinci Mervân zamanına kadar geçen bütün olaylara, Hilâ-
fetin Emevîler’den Abbâsîlere geçişine ve Abbâsî halifelerinden Ebu’l-Abbas 
es-Seffah ile Ebû Cafer el-Mansûr dönemlerinde gelişen olaylara şahit oldu. 
Ebû Hanîfe’nin Ehl-i beyt’e karşı kalbî yakınlık ve bağlılık duyduğu ve Hz. 
Ali evladını sevdiği kesindir. Bu sebeple Emevîler’in Ehl-i beyt’e karşı tutum-
ları sertleşince Ebû Hanife onları açıkça tenkid etmekten çekinmemiştir. Hat-
ta Emevîler’e karşı ayaklanma başlatan Hz. Ali evladını maddi ve manevî ba-
kımdan desteklemiştir. Kendisi gibi dik duruşlu âlimleri de safına alan Ebû 
Hanîfe, Emevî saltanatının sarsılmasına sebep olmuştur. Son Emevî halifesi 
ikinci Mervân bu âlimlere devlet memurluğu, Ebû Hanîfe’ye de Kûfe kadılı-
ğı teklif etmiş, fakat onlar bu görevleri kabul etmemişlerdir. Bunun için Ebû 
Hanife dövülmüş ve hapse atılmıştır. Sağlığının bozulması ve durumunun kö-
tüye gitmesinden dolayı hapisten çıkarılan imam, Mekke’ye gitmiş ve hilafet 
Abbâsîler’e intikal edinceye kadar orda kalmıştır.

Abbâsîler’in Hz. Ali evladına karşı yumuşak davranmasından dolayı Ebû 
Hanife arkadaşları ile birlikte Abbasîler’e bîat etti. Bîat için Kufe’ye gelen 
imam, ders halkasını kurmuş ve eskisi gibi ders vermeye devam etmiştir. Bir 
müddet sonra Abbasiler de Emevîler gibi Hz. Ali evlâdına sert davranmaya 
başlayınca Ebû Hanife onlara karşı da açıkça tavır almaya başlamıştır. Hat-
ta açıktan Hz. Ali evladına destek vermiştir. İmamı kendi safına çekmek is-
teyen halife Mansûr, ona Bağdat şehrinin kadılığını teklif etmiş, Ebû Hanife 
bu teklifi kabul etmemiştir. Bunun sonucu olarak Bağdat’ta hapse atılmıştır. 
767 yılında vefat eden Ebû Hanife’nin ismi kıyamete kadar yaşayacak, ona 
zulmedenler de öbür dünyada cezalarını göreceklerdir.

Kaynaklar, Ebû Hanife’nin kanaatkâr, cömert, güvenilir, âbid ve zâhid 
bir kişi olduğunda, bütün ticarî işlem ve beşeri ilişkilerinde bu özelliklerinin 
açıkça görüldüğünde görüş birliği içindedirler. Kazancına haram ve şüphe-
li gelir karıştırmamaya özen gösterirdi. Ebû Hanife, derin fıkıh bilgisinin ya-
nı sıra, inandığını ve doğru bildiğini söylemekten ve onun mücâdelesini ver-
mekten çekinmeyen güçlü bir ideal ve cesarete sahipti. Hayatı bu yönüyle de 
mücadele içinde geçmiş, bu uğurda birçok sıkıntı ve mahrûmiyete katlanmış-
tır. Gerek Emevîler ve gerekse Abbâsîler devrinde halife ve valilerin yaptığı 
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zulümlere karşı çıkmış, onların yanlış ve haksız tutumlarını tasvip etmiş ol-
mamak ve halk nazarında onlara meşrûiyyet kazandırmamak için halifeler-
den gelen hediyelerin, yapılan görev tekliflerinin hiçbirisini kabul etmemiş, 
işkenceyi ve hapsi tercih etmiştir.”4

Ümmete dik duruşlu olmayı tavsiye edecek ve kendisi de dik duruş sa-
hibi olacak âlimlere ne kadar çok ihtiyacımız var. Böylelerini esirgeme biz-
den Allahım!5

4. Mustafa Uzunpostalcı, “Ebû Hanife”, DİA, X, 131.
5. Bu makaleyi okuyan İlâhiyât Fakültesi öğrencilerine İmam Gazzâlî’nin İhyâu ulûmid-

dîn isimli kitabının “İlim” bölümünü okumalarını özellikle tavsiye ederim. Her öğ-
renci, yaklaşık yüz sayfa tutarında olan bu bölümü iyice okusun ve derin bir düşün-
ceye dalsın. 




