
İSL A

DÜ ÜNCESİ
KILAVUZU

E D İTÖR: PROF. DR. AHMET KOÇ



TİDEF YAYINLARI : 9

BiRİNCi BASKı. 2019

iKİNCi BASKı. 2019

İsLAM DÜŞÜNCESİ KILAVUZU

YAYıN KURULU

TANER TAŞTEKİN

MUSTAFA YELEK

ŞABAN KARAKÖSE

EMRE ALTINTAŞ

EDiTÖR

PROF. DR. AHMET KOÇ

iÇDÜZEN

MÜRETIiBHANE

KAFAK TASARIMI VE UYGULAMA

HAliL YILMAZ

BASKI-CİLT
MATSiS MATBAA HiZMETLERİ SAN. VE Tic. LTD. ŞTİ.

TEVFiKBEY MAH. DR. ALİ DEMiR CAD. NO: 51 SEFAKÖY-İSTANBUL
TEL: 0212 624 21 11 PBX FAKS: 0212 624 21 17

SERTİFiKA NO: 40421

TiDEF YAYINLARI

SiLAHTARACiA CAD. NO 147

ALİBEYKÖY/EYÜPSULTAN/İsTANBUL

TELEFON: O (212) 627 47 97

EMAİL: iNFO@TiDEF.ORG



." .... .
ISLAM DUŞUNCESI

KILAVUZU

Editör
Prof. Dr. Ahmet KOÇ





İçindekiler

ÖNSÖZ ..................................................................................................................... 13

İNSANIN ANLAM VE VARLIK BOYUTLARI ........................................................... 17
Prof. Dr. Gürbüz Deniz / Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi

GİRİŞ .................................................................................................................... 17

A) İNSAN .............................................................................................................. 18

1. “İnsan” Kelimesi ............................................................................................ 18

2. “İnsan”ın Tanımı ........................................................................................... 19

3. Beni Anlamlandıran, Anlamlı Kılan Nedir? .................................................... 22

4. İnsan, İnsanlık ve İnsaniyet ............................................................................ 23

B) İNSAN ONTOLOJİSİ ....................................................................................... 26

1. İnsanda Ruh-Nefs İlişkisi ve Nefs .................................................................. 26

2. Kur’ân Bağlamıyla Nefs ................................................................................. 27

3. Nefsin İlahlaşması ......................................................................................... 28

4. Filozofların Nazarında Nefs .......................................................................... 29

5. İnsanî nefsin İyi İlhamları (Takva) ................................................................. 30

6. Nefsin Kötü İlhamları .................................................................................... 31

C) İNSAN ŞAKİLESİ .............................................................................................. 33

1. İnsan Varlığında Şakile .................................................................................. 33

2. Bedensel Şakilenin Mizacı.............................................................................. 36



3. Bedenin Hikmeti ya da Şakilesi ...................................................................... 36

4. Bedenin Fizyolojisi ........................................................................................ 37

5. Çocuk ve İlahî Hikmet .................................................................................. 37

6. İnsanın Organları .......................................................................................... 38

D. İNSANİ VAROLUŞ DERECELERİ ................................................................... 39

SONUÇ ................................................................................................................. 45

İNSANA SON ÇAĞRI KUR’AN’I NASIL ANLAMALIYIZ? ....................................... 49
Prof. Dr. İbrahim Hilmi Karslı / Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi İslami ilimler Fakültesi

GİRİŞ .................................................................................................................... 49

A) KUR’AN’IN ÇAĞRISI, ANLAŞILMASI VE İNSANIN ONA OLAN İHTİYACI ...50

B) KUR’AN’IN NÜZUL TARİHİYLE İLİŞKİSİ, İLAHİ KAYNAKLI OLUŞU, 
MUHTEVASI VE TERTİBİ ............................................................................... 60

C) KUR’AN TEFSİRİNDE USULE AİT BAZI KONULAR ..................................... 66

D) KUR’AN’I ANLAMADA GEREKLİ KİŞİSEL TUTUMLAR ............................... 69

SONUÇ ................................................................................................................. 72

PEYGAMBERLİK, PEYGAMBER KISSALARI VE  
PEYGAMBERLERİN ÖRNEKLİĞİ ........................................................................ 75
Prof. Dr. İsmail Yiğit / Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi Edebiyat Fakültesi

A) PEYGAMBERLİK (Nübüvvet, Risâlet) ............................................................... 75

1. Peygamberlik Müessesesine Olan İhtiyaç ....................................................... 76

2. Peygamberlerin Sayısı ve Mertebeleri............................................................. 79

3. Peygamberlere Gönderilen Kitaplar ve Suhuflar ............................................ 82

4. Mûcizeler ...................................................................................................... 82

5. Peygamberlerin Müşterek Sıfatları ................................................................. 83

6. Peygamberlerin Görevleri .............................................................................. 85

7. Peygamberlerin Davetinin Özellikleri ............................................................ 87

B) PEYGAMBER KISSALARI ................................................................................. 88

1. Kur’ân-ı Kerîm’deki Peygamber Kıssaları ....................................................... 88

2. Hadis Kaynaklarındaki Peygamber Kıssaları .................................................. 88

3. Ehl-i Kitab’ın Elindeki Dinî Metinler ............................................................. 89

4. Kısas-ı Enbiyâ, Tefsir ve Tarih Kitapları ........................................................ 89

C) PEYGAMBERLERİN ÖRNEKLİĞİ ................................................................... 89

D) PEYGAMBER KISSALARININ TEMEL HEDEFLERİ ...................................... 92

1. Peygamberlerin Aynı Dine Mensup Olduğunu Göstermek ............................. 92

2. Hz. Muhammed’in Peygamberliği ve Kur’ân’ın Kutsal Kitap Oluşu ............... 93



3. Tevhid-Küfür Mücadelesinin Galiplerinin Peygamberler Olduğunu  
Açıklamak ..................................................................................................... 93

4. Küfür Ehlinin Liderlerinin Kimler Olduğunu Ortaya Koymak ....................... 94

5. İmansız Akrabalığın Değer Taşımadığını Göstermek ...................................... 95

6. Hz. Peygamber ve Mü’minlerin Kalbini Teskin ve Pekiştirme,  
Mü’minler İçin Ders ve İbret ......................................................................... 96

7. Peygamberler ve Onları Örnek Alan İdarecilerin, Adâletin Tesisi İçin 
Çalıştıklarını Göstermek ............................................................................... 97

8. Peygamberlerin Önemli Mesleklerde Öncü Olduklarını Açıklamak ................ 97

9. İnsanları, Ezeli Düşman Şeytan’a Karşı Uyarmak ........................................... 98

SİYER’İ NASIL OKUMALIYIZ? ................................................................................. 99
Prof. Dr. Adem Apak / Bursa Uludağ Üniversitesi İlahiyat Fakültesi

GİRİŞ .................................................................................................................... 99

SİYERİ SAHİH KAYNAKLARDAN OKUMA ...................................................... 100

1. Kur’ân-ı Kerîm ............................................................................................ 100

2. Hadîs .......................................................................................................... 104

B) SİYERİ DÜŞÜNEREK VE ANLAYARAK OKUMA .......................................... 106

SONUÇ ............................................................................................................... 114

SAHİH BİLGİ EKSENİNDE SİYERİ ÖĞRENMENİN ÖNEMİ ................................ 117
Prof. Dr. Adnan Demircan / İstanbul Üniversitesi İlahiyat Fakültesi

GİRİŞ .................................................................................................................. 117

A) HZ. PEYGAMBER’İ DOĞRU ÖĞRENMENİN ÖNEMİ ................................ 119

1. Siyerin Kur’ân’ın Anlaşılmasına Katkısı........................................................ 119

2. Hz. Peygamber’in Referans Olması .............................................................. 120

3. Hz. Peygamber’in Rehberliği ....................................................................... 120

B) HZ. PEYGAMBER’İ DOĞRU ÖĞRENMEK ................................................... 121

1. Kur’ân Perspektifi........................................................................................ 122

2. Bütüncül Bir Bakış ....................................................................................... 123

3. İstisnayı Kural Haline Getirmekten Kaçınma ............................................... 123

4. İstismara Yol Vermeyen Bir Bakış ................................................................ 124

5. Abartıdan Kaçınma ...................................................................................... 124

6. Sabitelerle Değişkenleri Ayırmak ................................................................. 125

C) HZ. PEYGAMBER’İ DOĞRU ANLAMAK VE YORUMLAMAK .................... 126

D) HZ. PEYGAMBER’İ DOĞRU ANLATMAK ................................................... 127

SONUÇ ............................................................................................................... 128



HADİS VE SÜNNETİN İSLÂM DİNİNDEKİ YERİ VE ÖNEMİ .............................. 131
Prof. Dr. Yavuz Köktaş / Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi, İlahiyat Fakültesi

GİRİŞ .................................................................................................................. 131

A) KUR’ÂN’DA HZ. PEYGAMBER ..................................................................... 133

1. Hz. Peygamber’e iman etmek esastır ............................................................ 133

2. Hz. Peygamber’e itaat etmek gerekir ........................................................... 133

3. Hz. Peygamber’e isyan ve eziyet yasaktır ..................................................... 136

4. Hz. Peygamber’e saygı ve sevgi esastır ......................................................... 137

5. Hz. Peygamber insanlar için ideal bir örnektir ............................................. 139

6. Hz. Peygamber’in Kur’ân’ı açıklama görevi ................................................. 140

7. Hz. Peygamber’in haram ve helal koyma yetkisi .......................................... 141

8. Hz. Peygamber’in verdiği hükümlere razı olmak .......................................... 141

9. Hz. Peygamber’e Kur’ân’la birlikte hikmet verilmesi.................................... 143

B) SAHÂBE VE SÜNNET .................................................................................... 144

C) SÜNNET-VAHİY İLİŞKİSİ .............................................................................. 148

D) ZAN-AHAD HADİSLE AMEL İLİŞKİSİ ......................................................... 154

SONUÇ ............................................................................................................... 158

HZ. PEYGAMBER’İN MUALLİM OLARAK ÖRNEKLİĞİ ...................................... 161
Prof. Dr. Ahmet Koç / Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi

GİRİŞ .................................................................................................................. 161

A) GÜVENİLİR OLMASI .................................................................................... 162

1. Bilgi kaynaklarının sağlamlığı ...................................................................... 162

2. Samimiyeti .................................................................................................. 163

a) Niyet....................................................................................................... 163

b) Bilgi, inanç ve hareket bütünlüğü ............................................................ 164

c) Çoşkulu olması ....................................................................................... 167

3. Adil olması .................................................................................................. 167

B) ZARİF OLMASI .............................................................................................. 168

1. Giyim-kuşam, fizik görünüş ve temizliğe özen göstermesi ............................ 168

2. Sevgi, şefkat ve merhametle yaklaşması ....................................................... 169

3. Hoşgörülü ve affedici olması ....................................................................... 170

4. Mütevazı olması .......................................................................................... 171

C) AZİMLİ VE SABIRLI OLMASI ....................................................................... 171

D) ETKİLEYİCİ BİR DİL VE ÜSLUBA SAHİP OLMASI ...................................... 173

SONUÇ ............................................................................................................... 176



BÜTÜN ZAMANLARIN EN DEĞERLİ NESLİ: SAHÂBE........................................ 181
Dr. Öğr. Üyesi Mehmet Efendioğlu / Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi

1. “Sahâbe” Kelimesi ....................................................................................... 181

2. Sahâbe’nin Tanımı ....................................................................................... 182

3. Sahâbe’nin Kur’ân ve Sünnet’teki Yeri ......................................................... 184

4. Sahâbe’ye Yapılan Uyarılar .......................................................................... 185

5. Sahâbe’nin İslâm’daki Yeri ve Önemi ........................................................... 186

6. Sahâbe’nin Sayısı ve Rivâyetleri ................................................................... 188

7. Sahâbe’nin Adâleti – Adâlet Ma’sumiyet Değildir ........................................ 189

8. Fetihlerle ve İrşâdla İslâm’ı Dünya Dini Haline Getiren Nesil:  
Sahâbe ........................................................................................................ 190

9. Sahâbe Arasındaki İhtilâflar Dinî Değil, Siyâsîdir ......................................... 191

Değerlendirme ve Sonuç .................................................................................. 192

ÂLİM KİMDİR? ....................................................................................................... 195
Doç. Dr. Özgür Kavak / İstanbul Şehir Üniversitesi İslami İlimler Fakültesi

A) KLASİK DÜNYADA ÂLİM ............................................................................. 196

1. Tahsil Zinciri............................................................................................... 196

2. İlmiyle Âmil Olmak ..................................................................................... 197

3. Sınanmışlık: Münâzaralar, Şerh-Haşiye Geleneği, Reddiyeler… ................... 197

4. Âlimin İktidarla İmtihanı Yahut Gerçek İktidar Sahibi Kimdir? .................... 199

5. İzzetli Bir Âlimin Siyasîlerle İmtihanı ........................................................... 201

B) MODERN DÖNEMDE ULEMÂ ..................................................................... 202

1. Ulemânın Aşındırılan Konumu .................................................................... 203

2. Modern Dönemde Yüksek Din Eğitimi:  
Metnin Kendisi mi Bağlamı mı Önemlidir? ................................................. 205

3. Modern Dünyada Âlim Prototipi ................................................................. 206

SONUÇ YERİNE ................................................................................................. 207

İLİM VE İSTİKÂMET .............................................................................................. 209
Prof. Dr. Mustafa Ağırman / Atatürk Üniversitesi İlahiyat Fakültesi

A) İLİM ............................................................................................................... 209

1. Kur’ân-ı Kerîm’de İlim ................................................................................ 210

2. Hadislerde İlim............................................................................................ 213

B) İSTİKÂMET .................................................................................................... 223

1. Kur’ân-ı Kerîm’de İstikâmet ........................................................................ 223

2. Hadislerde İstikâmet .................................................................................... 225



İHSÂN AHLÂKININ İMKÂNLARI ÜZERİNE ........................................................ 231
Prof. Dr. Zafer Erginli / Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi İlahiyat Fakültesi

Giriş ya da Anahtar Terim Olarak İhsân .......................................................... 231

1. Peygamber Ahlâkı ........................................................................................ 232

2. Nebevî Rehberlik ve Ahlâkın Sûfî Hayatındaki Yeri ..................................... 233

3. Kalbî Disiplin Olarak Tasavvuf .................................................................... 236

4. Muhâsebeden Eleştiriye ya da Muhâsebeye Dayalı Eleştiri ........................... 238

5. Menkıbeler İçinde Saklı Gerçekler ............................................................... 240

6. Tasavvufî Ahlâkın Ana Çizgileri ................................................................... 243

7. Tasavvuf Tarihinde Ahlâkî Duruşun Yansımaları ......................................... 245

Sonuç .............................................................................................................. 248

MODERN DÖNEMDE DİNÎ İLİMLERİN TEMEL MESELELERİ ÜZERİNE ........ 251
Prof. Dr. Tahsin Görgün / İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi Edebiyat Fakültesi

1. Mesele ......................................................................................................... 251

2. Varolmak ve Bilmek (Ontoloji-Epistemoloji) ............................................... 255

3. İki Eğilim: Akvâl ve Siyaset .......................................................................... 259

4. İslâm Toplumunun Varlığı ve Dinî İlimler ................................................... 264

5. Yöntem Meselesi ......................................................................................... 266

6. Dinî İlimler: Geçmiş ve Bugün ..................................................................... 269

7. Bazı Temel Meseleler .................................................................................. 272

Netice Yerine................................................................................................... 275

İSLÂM FELSEFESİ:  
İLAHİYAT TEMEL ALANININ BÜTÜNLEYİCİ PARÇASI ................................. 277
Prof. Dr. İlhan Kutluer / Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi

1. İslâm Felsefesinin Özü ................................................................................. 277

2. Türk Akademi Muhiti ve İslâm Felsefesi ...................................................... 284

3. Geleneği Klasikler Taşır ............................................................................... 287

4. Geleneksel Okuma Biçimlerinden Ders Çıkarmak ....................................... 289

5. Yeniden Keşfin Mantığı ............................................................................... 291

FIKIH İLMİ VE TAFAKKUH YOLU ........................................................................ 293
Prof. Dr. Kemal Yıldız / Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi

1. Fıkıh Kelimesi ............................................................................................. 293

2. Kur’ân ve Sünnette Fıkıh Kelimesi ............................................................... 295

3. Tafakkuh Yolu Nedir? ................................................................................. 299

4. Tafakkuh ve İcazet ...................................................................................... 302



5. Fıkhın Şartları ............................................................................................. 303

6. Tafakkuhun Şartları ..................................................................................... 305

7. Tarihî Süreçte Fıkıh ve Tafakkuh Kavramları .............................................. 306

8. Amelî Sahaya İnhisarından Sonra Fıkıh Kavramı .......................................... 308

9. “Fıkıh” Kavramı ile “Fıkıh İlmi” Kavramı Arasındaki Fark .......................... 311

10. “Fıkıh İlmi” ile “İslâm Hukuku” Kavramlarının Karşılaştırması ................. 311

11. Fıkıh İlminin Kapsamı ............................................................................... 314

Sonuç .............................................................................................................. 316

İSLÂM DÜŞÜNCE TARİHİNDE İTİKÂDÎ-SİYASÎ MEZHEPLER............................ 317
Doç. Dr. Mehmet Ümit / Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi

1. Mezheplerin Doğuşuna Etki Eden Faktörler ................................................ 318

2. Bir Grubun Mezhepleşme Süreci ve Mezhep Olabilmesi İçin Kriterler ......... 322

3. Din-Mezhep İlişkisi ..................................................................................... 324

4. Mezheplerle İlgili Bilgileri Nerelerden Öğrenebiliriz? .................................. 327

EK:  
Türkiye’de İtikâdî-Siyasî Mezheplerle İlgili Yapılan Çalışmalardan Bazıları ...329

EHLİ SÜNNET VE EHLİ BİDAT ADLANDIRMALARI ........................................... 333
Prof. Dr. Sinan Öge / Atatürk Üniversitesi İlahiyat Fakültesi

Giriş ................................................................................................................ 333

1. Ehli Bid’at Adlandırması .............................................................................. 334

2. Ehli Sünnet Adlandırması ............................................................................ 339

Değerlendirme ve Sonuç .................................................................................. 344

ÇAĞDAŞ İSLÂMİ AKIMLAR NEYE TEKABÜL EDER? ........................................... 349
Prof. Dr. Mehmet Ali Büyükkara / İstanbul Şehir Üniversitesi İslami İlimler Fakültesi

Çağdaş İslâmî Akımlar Olgusunun Ortaya Çıkış Şartları ....................................... 350

İslâmcıların Müşterek ve Farklı Yönleri ................................................................ 351

İslâmî Akımları Nasıl Tasnif Edebiliriz? ................................................................ 353

1. Gelenekçilik ................................................................................................ 354

2. Islahatçılık ................................................................................................... 357

3. Modernizm ................................................................................................. 361

Sonuç ................................................................................................................... 364

GÜNÜMÜZ İSLÂM DÜNYASI ÜZERİNE ............................................................... 367
Prof. Dr. İsmail Safa Üstün / Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi

Giriş ................................................................................................................ 367



1. İslâm Dünyası’nın Çöküşü Süreci ................................................................. 371

2. Yeniden İnşa Çabasında İslâm Dünyası ........................................................ 375

Sonuç .............................................................................................................. 381

GENÇLİĞİN DÜNYASI VE İSLÂM ......................................................................... 385
Prof. Dr. Mehmet Görmez / İslâm Düşünce Enstitüsü Başkanı

Zaman değerlidir, onu tüketmemeliyiz ............................................................ 387

Bütün peygamberler gençlerden seçildi ............................................................ 389

Üç boşluk: Boş vakit, boş zihin, boş kalp ......................................................... 390

Üç hayati kavram: İnsan, nisyan ve isyan ......................................................... 392

Din dilimizin temel sorunları ........................................................................... 393



ÖNSÖZ

İ nsanı diğer varlıklardan ayıran en belirgin yanı düşünebilmesidir. Düşün-
me, “hakikati aramanın aleti, iş ve hareketin kaynağı, eşya ve hadiseler 

karşısında kafanın ‘niçin?’ sualidir.” İnsan için kendi iç aleminde, kainatta ve 
mutlak varlık hakkında bir takım sırlar vardır. Düşünce, bir anlamda bu sır-
ları keşfetme çabasıdır.

Elinizdeki eser, ülkemizin geleceğinde söz sahibi olacak gençlerin kimlik-
leri ve sorumlulukları üzerinde düşünmelerini, bir muhasebe ve değerlendir-
me yapmalarını sağlamak, ilmi ve manevi gelişimlerine rehberlik etmek mak-
sadıyla hazırlanmıştır.

Hedef kitlemiz, ilk planda ilahiyat fakültelerinde okuyan gençlerdir. İla-
hiyat fakülteleri bugün nicelik olarak artmış olsa da nitelik olarak günün ih-
tiyaçlarına cevap verebilecek bilgi üretme ve insan yetiştirme konusunda çe-
şitli eleştirilere maruzdur. Konu, çeşitli platformlarda ele alınmakta, sorun-
larla yüzleşilmekte ve bunların çözümüne yönelik öneriler müzakere edilmek-
tedir. Bunları burada değerlendirmek bu yazının sınırlarını aşmaktadır. An-
cak, bahsedilen tablonun bu eserin ortaya çıkmasıyla yakından alakası vardır.

Meselenin paydaşlarından biri olarak Türkiye İlahiyat Tedrisatına Yar-
dım Eden Dernekler Federasyonu TİDEF1, ilahiyat fakültesi talebelerine yö-

1. TİDEF (Türkiye İlahiyat Tedrisatına Yardım Eden Dernekler Federasyonu), 22 Ocak 
1959 yılında kurulmuş, 19.11.1965 tarih ve 6/5481 sayılı Bakanlar Kurulu kararı ile 
“Kamu yararına faaliyet gösteren dernek” statüsünü kazanmıştır.
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nelik bir çalışma başlatmıştır: İlahiyat Vizyon Programı. Bu programın ama-
cı: “İlahiyat fakültesi öğrencilerinin moral motivasyonunu yükseltmek, hiz-
met bilinçlerini geliştirmek, mezuniyet sonrasında meslek tercihi ve kariyer 
planlamalarına rehberlik etmek, bulundukları şehirde ulaşmaları mümkün 
olmayan seçkin hocalarla buluşmalarını temin etmek, Türkiye genelindeki 
ilahiyat talebe profilini dikkate alarak gelişimlerine katkı sağlayacak prog-
ramlar yapmaktır.”

Bu amaçla, belirlenen bir takvim dahilinde ülkemizdeki bütün İlahiyat fa-
kültelerine ulaşmayı planlayan TİDEF, buralarda bir tam günlük eğitim prog-
ramı düzenlemekte ve bu program üç ayrı konuda üç oturum halinde uygu-
lanmaktadır: 1. İlahiyat talebesinin sahip olması gereken donanımlar, 2. Mo-
dern çağda İslami ilimlerin ihyası ve inşası, 3. İlahiyat talebesinin vizyonu ve 
kariyer seçenekleri.

İlahiyat Vizyon Programı, TİDEF’in öncülüğünde muhatap ilahiyat fa-
kültesi yönetimi, İlim Yayma Cemiyeti ve fakülte öğrencilerinin işbirliği ile 
düzenlenmektedir. Muhatap ilahiyat fakültesinin talebelerinin ve hocaları-
nın dinleyici olarak bulunduğu programda, konuşmacı olarak Din Öğretimi 
Genel Müdürü ve kurumun ilgili bürokratları, Diyanet İşleri Başkanlığı’ndan 
ilim insanları ve kurumun ilgili bürokratları, ilin milli eğitim müdürü ve ilgili 
personeli, ilahiyat fakültesinin dekanı ve ilahiyat sahasında bilinen, tanınan, 
saygın akademisyenler bulunmaktadır.

Program verimliliğini ölçmek ve öğrencilerin beklentilerini anlayabilmek 
için program sonunda anket uygulanmakta, elde edilen veriler raporlanmak-
tadır.

Katılımcılara program sonunda katılım belgesi verilmekte ve kitap hedi-
ye edilmektedir. Bu kitap da, başta bu programlara katılan talebeler olmak 
üzere mümkün olduğu kadar bütün üniversite gençliğine dağıtılmak üzere 
hazırlanmış ve konuların tespitinde ve yazılmasında bu durum da göz önün-
de bulundurulmuştur.

Eserde yer alan yazıların her biri kendi içinde İslam düşüncesinin farklı 
boyutlarını ele alsa da birlikte değerlendirildiğinde bir bütünlük oluşturmak-
ta ve İslam düşüncesi hakkında bir kılavuz niteliği taşımaktadır.

Eserin ortaya çıkmasında pek çok kişinin emeği vardır. Öncelikle yoğun 
çalışma tempoları içerisinde teklifimizi kabul edip yazılarıyla bize destek olan 
çok kıymetli akademisyen hocalarımıza şükranlarımızı sunuyoruz.

Samimiyetlerine ve hizmetlerine yakinen şahit olduğumuz ve yıllardır sa-
hada birlikte çalıştığımız aziz dostlarımız, başta TİDEF Genel Başkanı Mus-
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tafa Yelek beyi, Proje ekibinden Şaban Karaköse beyi, Taner Taştekin beyi ve 
sekreterya işlerini yürüten doktora öğrencimiz Emre Altıntaş’ı burada içten 
bir teşekkürle ve hayırla yad ediyoruz. Kitabı baştan sona okuyarak redakte 
eden İnsan Yayınları editörlerine de teşekkür borçluyuz.

Kitabın, yazılış amacına uygun olarak başta ilahiyat talebeleri olmak üze-
re, okumaya, öğrenmeye, düşünmeye, üretmeye, yaşamaya ve yaşatmaya talip 
bütün okuyuculara faydalı olmasını Yüce Allah’tan niyaz ediyoruz.

08.03.2019, Üsküdar
Prof. Dr. Ahmet KOÇ





İNSANIN  
ANLAM VE VARLIK BOYUTLARI 1*

Prof. Dr. Gürbüz Deniz

Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi

GİRİŞ

İ nsan hakkında konuşmak veya yazmak bir cihetle kolay, bir cihetle zor-
dur. Çünkü insan, insana veya kendisine kimi zaman çok yakın iken, kimi 

zaman ise hayret edilecek derecede varlığından uzak ve yabancı bir varlıktır.

Bütün dinler, dünya görüşleri ve felsefî sistemler kendi insanını insanlı-
ğa örnek insan diye takdim etme gayreti içinde olmuşlardır. Bu düşüncele-
rin ortaya koyduğu tanım ve tanıtımlar, insanın dünyada kendisini tanıma ve 
bilme serüvenidir. Bu sebeple her bir din veya dünya görüşü neyi öncelemek 
istemişse, o özelliği ile insanını tanımlamıştır.

İnsan hakkında gerek tikel gerekse tümel manada birçok eser kaleme 
alınmıştır. İnsanoğlunun nitelikleri özellikle bir bilimin konusu olacak kadar 
araştırma konusu olmuş ve çokça da teferruatlandırılmıştır. Modern düşün-
ce; doğru veya yanlış, insanı anlamak, konumlandırmak ve ona değer biçmek 
bakımından ciddi mesafeler katetmiştir.

İslâm dünyasında insan hakkında İslâmî düşünce merkeze alınarak bü-
tüncül çalışmalar pek yapılabilmiş değildir. İnsan üzerine olan araştırmalar 

* Bu yazı; Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayınlanan, Anlam ve Varlık Boyutlarıy-
la İnsan adlı kitabımızın özetidir. 
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ya modernitenin ulaştığı neticelere meşruiyet kazandırmak ya da modernite-
nin öngörülerini tamamen ret üzerine kurgulanmıştır.

Biz bu çalışmada insanı evrende ve kendi özelinde nasıl anlamamız ge-
rektiğini varlık, bilgi ve değer çerçevesinde anlatmaya gayret ettik. Çalış-
maya başlarken zihnimizde önceden ulaştığımız bazı bilgileri tasdik edecek 
sonuçlara ulaştığımız gibi, bildiklerimizden birçoğunun da yanlış olduğu-
nun farkına vardık. Bununla beraber insana ilişkin yeni anlamlandırmala-
ra da ulaştık.

A) İNSAN

1. “İnsan” Kelimesi

Kâinat yaratıldığında insanoğlu henüz yoktu.1 İnsanın yaratılmasıyla be-
raber kâinat mana ve değer kazanmaya başladı. Çünkü âlemde her şey insan 
için var kılınmıştı.2 Bu sebeple insandan bahsetmek, aynı zamanda kâinattan 
bahsetmek manasına gelmektedir. Yine insan olmasaydı cennet ve cehennem 
de yaratılmazdı.3 Anlaşılıyor ki, bütün güzellikler ve zorluklar ancak insan-
dan dolayı vardır.4

İnsanın, insan diye adlandırılmasının birinci nedeni, insanların birbirle-
riyle olan ünsiyetidir. İnsan, tabiatı (yaratılışı) gereği medenidir/sosyaldir. Yi-
ne insana insan denmesi; insanla beraber insanın her şeyle yani bütün kâinat-
la ilişki kurmasından ve ilişkili olmasından dolayıdır.5

İnsan teriminin ikinci anlamı ise nisyan kökünden “insiyân” şeklinde oluş-
muştur.6 Bu manasıyla insan; unutan, fark etmeyen, uzaklaşan anlamlarını 
içermektedir.

1. Meryem, 19/67; İnsan,76/1.
2. Kâinatın ve içindekilerin insanlar için yaratıldığı ile ilgili ayetler için bakınız: a) Yer 

ve gök ile içindekiler: Lokmân, 31/20; Câsiye, 45/13; b) Deniz ve gemi: İbrahim, 
14/32; Nahl, 16/14; Hac, 22/65; Câsiye, 45/12; Hayvanlar: Hac, 22/36-37; Zuh-
ruf, 43/15; d) Güneş, Ay, yıldızlar, gece-gündüz: A’râf, 7/54; Ra’d, 13/2; İbra-
him, 14/33; Nahl, 16/12; An-kebût, 29/61; Lokmân, 31/29; Fâtır, 35/13; Zümer,  
39/5.

3. Tâ-Hâ, 20/14; Câsiye, 45/22; Mülk, 67/2.
4. Enbiyâ, 21/35; A’râf, 7/168.
5. Ragıp el-İsfehanî, Müfredat, çev: Yusuf Türker, İstanbul 2007, s. 150. 
6. Ragıp, Müfredat, s. 150
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İnsan; ünsiyet anlam kökeniyle hemcinsleriyle uyum hâlinde yaşayan ve 
bilen bir varlık iken, nisyan anlam kökeniyle kavga eden, kan döken7, yeryü-
zünde fesat çıkaran8 varlığın adıdır.

Hz. Peygamber şöyle buyurmaktadır: “Mümin ülfet eder, ülfet etmeyen 
ve kendisi ile ülfet edilmeyen kişide hayır yoktur.”9 İnsanın ontik doğasında 
hayrın, şerri öncelediğinin en önemli kanıtı Tîn sûresinde ifade edilmekte-
dir: “Biz, gerçekten insanı en güzel bir biçimde yarattık. Sonra onu aşağıla-
rın aşağısına indirdik.10 Öncelikle insanın tabiat olarak iyi yaratıldığını yani 
insanın özünün ünsiyet olduğu ve hakikati bilme (varlıklara ad verme)11 ye-
teneğinde olduğunu anlamaktayız. Ancak bazı insanlar, varoluşsal olarak bu 
özgün yani iyi olan özlerini kendi fiilleriyle ve iradeleriyle aşağılık seviyelere 
düşecek durumlara getirmektedirler.

İnsanın huzurlu olması için aklî ve hissî tercihlerini belirginleştirmesi gere-
kir. Çünkü insan, düşünme ve ayırt etme yetileriyle hayvanlardan ayrılmaktadır. 
Bu iki yeti kullanılmadığı zaman, insan ile hayvan arasında fark kalmamaktadır.

2. “İnsan”ın Tanımı

Gazzali insanı şöyle tanımlıyor: “İnsan, nutk sahibi (konuşan veya düşü-
nen) ve ölen canlıdan ibarettir.”12

Ölüm, insanın karşılaşacağı kaderi veya insan varlığının vazgeçilmezi ol-
masına rağmen –Aristoteles’ten beri– insan tanımına girmeyen ‘ölümlü in-
san’ tabirinin İslâm düşüncesiyle beraber insanî bir özellik olarak kabul edil-
mesi kayda değerdir. Gazzali’den önce insanı “ölümle kemale ulaşan varlık” 
diye tanımlayan ise İbn Sina’dır.13 Çünkü İslâm inancına göre ölümden son-
ra da insan yaşamaktadır, yani insan olma durumu devam etmektedir.14 İn-
san mutlaka ölecekse ve ölmek de insanın kemali ise bu kemali dikkate alarak 
yaşamak, ölüm sonrasına fikrimiz ve amelimizle önem vermemiz elzemdir.

7. Bakara, 2/30.
8. Rum, 30/41; Muhammed 47/22
9. El-Beyhakî, Şuabu’l-İman; Riyad, no:1423;10/441,442.
10. Şems, 91/7-8; Tîn, 95/4-5.
11. Bakara, 2/31.
12. Gazzali, (Mecmuetü’r-Resail li’l-imam el-Gazzali kitabı içinde) Beyrut, ?, s. 88.
13. İbn Sina; el-Havf mine’l-Mevt (Hasan Asi, Tefsiru’l-Kur’ânî ve Lüga-ti’s-Sufiyye, ki-

tabı içinde), Beyrut, 1988, s. 275.
14. Tevbe, 9/100; Zümer, 39/7-9; Hadîd, 57/10; Haşr, 59/8
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Modern zihniyete sahip olan büyük çoğunluk, bu dünyada ebedî yaşama 
arzusundadır. Bu dünya, bütün insanlar için cennet olmaya yeterli ve elveriş-
li olmadığından, bazıları dünyayı kendilerine cennet yapmaya girişince, bir-
çokları için dünya cehenneme dönüşmektedir.

Diyelim ki insan, ebedî yaşamayı keşfetti veya başardı, unutulmamalıdır 
ki, İblis de insanı melek olmak ve ebedî yaşamakla kandırmıştı.15 O zaman 
üzerinde yaşadığımız yerkürenin sınırlılığı ve bütün yaşayanlara yetmeyece-
ğinden, evrenin diğer yaşanabilir gezegenlerine insanlar bir şekilde gidecek-
lerdir ki, bugün gök bilimleri bu hususta epeyce mesafe almıştır. Ve yeni ke-
şiflerle âlemde yaşanacak her yeri insanlar keşfedip oraları fethetse/işgal etse, 
yine de sınırlı olan bu âlem sınırsızca yaşamak isteyen insanlara yetmeyecek, 
insan ölmese(!) de ebedî yaşamak adına evreni yok edecektir.

İnsanın kendi menfaati ve huzuru için Allah, ölümün ne zaman vuku bu-
lacağını insana bildirmemiştir. Eğer insan, ömrünün ne kadar olacağını bil-
se ve bu süre de kısa olsa, arzu ve istekle hayata sarılmaz, neslini devam et-
tirmez, yeryüzünü imar edecek hevesi kendisinde bulamaz. Bunun aksine in-
san, ömrünün çok uzun olduğunu bilse, bu defa da hiçbir sınır tanımaz, şeh-
vet ve arzularının peşinde koşar ve düşünmeden kendisini tehlikelere atar.16 
Ölümle hayat iç içe, ama zamanı ve mekânı belli olmadığından, insan kendi-
sini dengede tutmak zorundadır.

“Bu dünyada hiç kimse ebedî yaşamadığı hâlde, biz insanların duygu ve 
düşüncelerinde neden ebedî yaşama arzusu/hevesi vardır?” şeklindeki soru-
nun cevabı, tecrübe ile bu dünyada ebedî yaşayabilmek mümkün olmadı-
ğına göre, bu düşünce insan tabiatında fıtrat hâli olmalıdır. Allah’ın insan 
tabiatına yerleştirdiği ebedî yaşama arzusunun da bu dünyada değil, ebedî  
özelliği olan ahiret hayatında olması akla daha uygun ve münasip görün-
mektedir.

Hz. Ali ile bir müşrik arasında geçen şu konuşma ahirete inanmanın, onu 
inkâr etmekten daha aklî ve insani olduğunu bize göstermektedir. Müşrik bi-
ri Hz. Ali’ye, “Ey Ali, durmadan ibadet yapıyor, dünyevi zevklerden kendi-
ni mahrum ediyorsun, hâlbuki ahiret diye bir yer yoktur. Hz. Ali’nin ceva-
bı muhteşemdir: Ey falanca, eğer iş senin dediğin gibi ise ölümden sonra be-
nimle senin aranda bir fark yok demektir. Ancak eğer benim inancım doğru 
ise benimle senin eşit olman mümkün değildir.”17 Bu konuşma Hz. Ali’ye ait 

15. Araf, 7/20
16. Gazzali, Hikmetler Kitabı, çev: Halil Kandemir, İstanbul 2009, s. 72. 
17. Bkz. Mehmet Bayraktar, Pascal Oyunu, İstanbul 2014, s. 14, 23-24.
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olsun veya olmasın, buradaki akıl yürütme, ahirete inanmanın onu inkâr et-
mekten daha aklî olduğunu bize göstermektedir.

İnsan tanımının birinci bölümünde geçen “İnsan bilen varlıktır”ın18 anla-
mı ise, insanın kendi nefsini/kendisini bilmekle beraber başka şeyleri de ken-
disi vasıtasıyla bilmiş olması demektir. Çünkü insan, âlemin varlık ögelerini 
bünyesinde taşıdığı gibi, mücerret âleme ilişkin soyut akla ve ruha sahip olma-
sından dolayı da metafizik âlemi bilme imkânına kavuşmaktadır. İnsan; var-
lığı bilme özelliği üzerine temellenmiştir. Bu özellik ilk yaratılışındaki isimle-
ri bilebilme konusunda açıkça beyan edilmiştir.

Kendinden varlığa varış ve onu biliş, insanın kendisi ile varlık arasında 
varoluşsal ünsiyetin meydana gelmesine sebep olur. Böylece kendisi ile ba-
rışık olan insan âlemle barışık hâle gelmiş olur. Kendini ve âlemi bilmek ise 
insanı, kendisinin ve âlemin yaratıcısının kendisi ve âlem olmadığını bilme-
ye götürür ve bu anlamlı varlık, âlemin de yüce bir anlamdan tezahür ettiğini 
insana anlatır. Kendini bilen âlemi bilmiş olur ve böylece de Allah Teâlâ’nın 
yaratmasını ve kudretini tanımış olur.19

Az veya çok bilmek20 en önemli insani özelliktir. Bu sebeple insan bilen/
düşünen varlık olarak konumlandırılmıştır. Bununla beraber yalnızca bilmek, 
bütün insan hayatının anlamlılık kazanması için yeterli görülmemiştir. Bilmek, 
hayata ilişkin olduğu gibi ölümü bilmeye de ilişkin olmalıdır. Böylece ünsiyet 
ile nisyan arasındaki insan, şuurla akleden ve varlık olarak bilmenin bir gere-
ği olan ilâhî haberlere göre hayatını düzenler.

Bilmek, inanmak için çok önemli olmakla beraber, inanmak (hidâyet) mü-
min olmak için yeter şarttır. Çünkü bilmenin zıddı cehalet, inanmanın/iman 
etmenin zıddı ise küfürdür. Ancak modern çağlarda pozitivizmin bilimi ön-
celemesi, Batılı zihinleri ve kalpleri bulandırmıştır. Din hakkındaki bu arıza, 
müslümanları da etkilemiştir.

Bilimin din adına, zihnin yegâne merkezi hâline gelmesi insanın din hak-
kındaki tabii fıtratını bozmuştur.21 Bu hâliyle din, insanın her zerresini et-
kileyen bir inanç olmayıp, zihnin bir kurgusu hâline gelmektedir. Zihnî bir 
kurgu hâline gelmiş bir din, hiçbir insanı dindar olarak tanımlayamaz ve tat-
min de edemez.

18. Rahmân, 55/3-4.
19. Ragıp; Mutluluğun Kazanılması, çev. Lütfi Doğan, Fatih Gençlik Vakfı, İstanbul, 

1997. s. 24.
20. Yûsuf, 12/76.
21. Nisâ, 4/117-119.
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3. Beni Anlamlandıran, Anlamlı Kılan Nedir?

Var olmak, varlığa gelmek veya varlığa gelmemek insanın irade ve kud-
retinde olan bir yetki değildir. “Neden var oldum?” sorusu her insan tarafın-
dan sorulmasına rağmen bu soruya net ve açık cevap verebilmek çok kolay 
değildir. “Ben onları ne göklerin ne yerin ne de kendilerinin yaratılmasında 
hazır bulundurmadım.”22

Bir dine veya bir metafiziğe inananlar ise en başta kendilerinden daha 
güçlü ve daha akıllı/yetkin bir sebep ve dayanak kabul etmelerinden dola-
yı hayatlarını anlamlı kılma cihetine yönelmektedirler. Bunun için dinleri, 
dünya görüşlerini ve felsefî sistemleri araştırıyor, kendi varlık gerçeklikle-
rine veya varlık hakikatlerine uygun olan din veya dünya görüşünü seçme-
ye çalışıyorlar. İşte “Varlığımızı ve varoluşumuzu neye göre anlamlandır-
malıyız?”23 sorusu, yaşadığımız bu varlık âleminde kendimizden ve varlıkta-
ki anlamlı sebeplilikten hareketle nispeten cevabı verilebilecek bir soru hâ-
line gelebilmektedir. Bu sebeple kendimizi ve varlığı keşfetmek ve bu keş-
fe uygun varoluş/hayat ilkeleri belirlemek hayatımızın anlamlılığı için ge-
reklidir. Öğrenilen ve tecrübe edilen şeylerden hareketle doğuştan getiri-
len yetenekleri tatmin eden ve bizce meçhul olan sorularımıza cevap veren 
dine veya ideolojiye uymak çoğumuz için en doğru seçim olmuştur. “İnsa-
ni huzur ve mutluluğu bulduğumuz inanç, kuralları bize uygun gelen ideo-
loji veya dünya görüşü ile nasıl yaşamamız lazımdır?” sorusuna cevap veri-
riz. Çünkü “insani gerçekliğin aydınlatılması, dinî varoluşun çeşitli görüş-
leriyle ortaya çıkan kuşatıcı ve bütüncül bir umudu taşır.”24 İşte bu umut 
bizi meçhuliyetten kurtarır, varlığımızın anlamlı özünü, varoluşumuza an-
lamlı bir şekilde yansır.

“Bir dinin üstünlüğünün ölçüsü nedir?” sorusuna, “O dinin ferdi olarak 
bir insanın ve tümel olarak da insanlığın insani kabiliyetlerinin tamamına ve 
çoğunluğuna anlamlı bir şekilde hitap edebilme yeteneğidir.” diye cevap ve-
rebiliriz. İslâm, biz müslümanlar için bu konumdadır. O hem birey olarak bi-
zim bütün varlık ve varoluşsal ihtiyaçlarımızı gidermekte hem de geleceğe iliş-
kin, ölümden sonra ne olacak şeklinde örneklendirilebilecek endişe ve korku-
larımızı da bertaraf etmekte veya bu hususta en azından insana ilişkin önem-
li açıklamalarda bulunmakla bizi güvence altına almaktadır. Bu anlamda İs-

22. Zâriyat, 51/16.
23. Mutaffifîn, 83/191.
24. George Gusdorf, İnsan ve Tanrı, çev. Zeki Özcan, Bursa 2000, s. 73
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lâm, “Orta ümmet (ümmeten vasata)”25 ideali ile bizleri aşırılıklara ve inkâra 
karşı koruma altına almaktadır.

İslâm, insana birey ve toplum düzleminde önem verdiği gibi, yine insanı 
yücelterek bütün âlemi onun emrine vermiştir.26 Yani bu gördüğümüz ve bin-
lerce yıl anlamaya çalıştığımız muhteşem âlem, insan için var kılınmıştır. Bu 
durum, Allah’ın bize verdiği yüce değerin adıdır. Bu sebeple yeryüzünde ve 
âlemde insan, Allah adına iş yapacak (halife olacak)27 büyük ve yüce bir ma-
kama sahiptir. İnsan da kendisine emanet edilen, hizmetine verilen bu âlemi 
inşa ve ihya etmek zorundadır.

İnsan, taşıdığı emanet ölçüsünde28 hem Allah’a karşı hem de evrene kar-
şı sorumludur. Evrenin ve kendisinin selametinden sorumlu olduğu için tüm 
evrene hükmedecek kadar güçlü yaratılmıştır.29 Bütün varlığı Allah’ın bir ni-
meti olarak görmek ve ona öylece muamelede bulunmak İslâmî ve insani bir 
durumdur. İslâm’a göre, insan dışındaki her varlık hissedişe ve şuura sahip-
tir.30 Varlığa haşin ve hoyratça muamelede bulunmak, varlığı gayesinin, yani 
tabiatının zıddına kullanmak, varlığı incitmek demektir.31

“(Ey insan!) Bulut, rüzgâr, güneş ve felek, senin eline ekmek vermek için 
çalışıp hizmet görüyor. O ekmeği gaflet etmeden yiyesin diye…”32 “Allah’ın 
emriyle onlar senin için böyle çalışırlarken, senin vazifeni yapmaman, boş 
oturman hiç yakışık alır mı?”33

4. İnsan, İnsanlık ve İnsaniyet

İnsan; fert/birey/ben olarak insan, tümel manasıyla insanlık ve ahlâkî ola-
rak insaniyet gibi temel terimlerle mahiyeti ifade edilen bir varlıktır.

İnsan, tek başına, birey olarak insanlığın ortak paydasına sahiptir. Ancak 
fert olarak insan, tek başına soyut insanlığı temsil edecek kapasitede değildir.

25. Bakara, 2/143.
26. Câsiye, 45/13; Lokmân, 31/20.
27. En’âm, 6/165; Bakara, 2/30.
28. Ahzâb, 33/72.
29. Murtaza Mutahhari, İnsan Gerçeği, çev. Celaleddin Yılmaz, İstanbul 1987, s. 63.
30. İsrâ, 17/44; Hac, 22/18; Nûr, 24/41; Hadîd, 57/1; Haşr, 59/24; Cum’a, 62/1.
31. Neml, 27/17-18; Haşr, 59/5.
32. Bk. Bakara, 2/30; A’râf, 7/54; Râ’d, 13/2; Ankebût, 29/61; Lokmân, 31/29; Fâtır, 

35/13; Zümer, 39/5.
33. Şeyh Sadi Şirazî; Gülistan, Dibace, İstanbul 1978, s. 72.
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Bir insanın sorumluluğu, hem tümel insanlık içinde kendisine ait ortak 
paydayı kişiliğinde gerçekleştirmesi hem de kendi bireyselliğini veya Allah’ın 
her varlığı yaratmadaki benzersizliğini şahsında varoluşuna/hayatına yansıt-
ması, o insanın yetkinliği olarak kabul edilmektedir. Her insan, birey olarak 
diğer insanlardan farklı ve sadece kendine özgü yaratılışa sahiptir. İşte fert ola-
rak her insanın bu kendine özgülüğü, o insanın ilâhî yaratılışının hikmetidir.34

Bir insan, birebir diğer insanların aynısı değildir. Eğer bir insan diğer bir 
insanın aynısı olsaydı, o zaman bütün insanlığın çeşitliliği tek bir insana in-
dirgenirdi. Bu ise ilâhî yaratışın eşsizliğini ve benzersizliğini (ibda’) zedeler-
di. Zikri geçen sebepten dolayı vahiyle kesin olarak (muhkem) ortaya kon-
mamış düşünce, inanç ve davranışlar hakkında tek bir birey olarak kesinlik 
iddiasında ve dayatmalarda bulunmak asla doğru bir tutum değildir. Bizim 
ortaya koyduğumuz/koyacağımız düşünsel veya amelî fikir ve fiiller; çoklar 
içinde bir tanedir, bireysel yorumdur ve bu yorum; başkası için ne dindir ne 
de bir bağlayıcılığa sahiptir.

Çokluk içinde çokluğu oluşturan tek bir fert, çokluğu her yönüyle tem-
sil edemez. Çoğu zaman fanatizmin, dar fikirliliğin sebebi, insan ve insanlık 
arasındaki ayrımın içlem ve kaplamının farkına varamadan tikel anlamda in-
san olarak varlık ve varoluşumuzu (beni) tek hakikat kabul etmemizden kay-
naklanmaktadır.

G. Jung, fert olarak insanı –yani birey/beni insanı– kendi kendini bilen bi-
reysel varlık olarak konumlandırır. Bunun yanında insanlığı ise insanların ye-
teneklerinin ortalama istatistiği olan soyut bir varlık alanı olarak değerlendi-
rir. Bu sebeple bir doktorun öncelikle insanlığı bilmesi gerekir. İnsanlığı bil-
dikten sonra ilgilendiği veya tedavi ettiği insanı anlaması ve bilmesi bireysel 
başarısının temelini oluşturur.35 Jung’un da ifade ettiği üzere insan ve insan-
lığın farkını bilmek, insan bireyi için çok büyük faydalar temin eden önem-
li bir durumdur. Hekimlikte önemli olan bu durum, bir dünya görüşü, bir 
inanç için de elzemdir. Ortak insanlığı bilmek, herhangi bir insan hakkında-
ki temel veya genel yanılgıları en aza indirmek demektir. Kendisine ilgi gös-
terilen insan bireyini şahsına münhasır bilmek ise hiçbir insanın bir diğerinin 
aynı olmadığını, fert olarak her bir insana kendi biricikliği noktasında önem-
liliğini hissettirmek demektir. İnsanlık; iyi veya kötü, insana ilişkin her şeyi 
kapsamına almaktadır. Felsefî ve kutsal metinlerin varlığa ilişkin ortaya koy-
dukları kanun veya hükümler, insanlığın ortak paydasına aittir. Bu ortak pay-

34. Nisâ, 4/34; İsrâ, 17/84; Zuhruf, 43/32; Ahkâf, 46/19.
35. C.G. Jung, Keşfedilmemiş Benlik, çev: Barış İlhan, İstanbul 1999, s. 48, 49, 51.



İNSANIN ANLAM VE VARLIK BOYUTLARI • 25

da, kimi insanda bir yönüyle kimi insanda başka bir yönüyle çok veya az va-
roluşa çıkmaktadır.

“İnsanın (bir birey olarak) kendisi, genel manada (insanlık olarak) insan 
değildir. İnsanlık fikri, varoluş hareketinde bir varlığa sahip değildir. Ancak 
ferdî insan, varlığı için varoluştan bahsedilebilir.”36 Durum böyle olduğuna 
göre hiçbir birey tek başına insanlığı temsil edemez. Yine bir bireyin her şe-
yini de insanlık o birey olmadan temsil edemez. İnsanlık, bütün bireylerin ta-
mamının katılımıyla meydana gelen soyut varlık alanıdır. Bu soyut alan, an-
cak her bir bireyinin bireysel yetenekleriyle varoluş alanında tecrübe edile-
bilmektedir. Teoride insanlığı, pratikte insanı bilmek ve bu çerçevede insan 
denen varlığa yaklaşmak insanı en iyi veya en mükemmel tarzda bilmek ve 
anlamak demektir.

İnsanlık; ilâhî ilimde insana ilişkin olan her bir ferde ait varlık ve varo-
luş bilgisini ve kabiliyetini kapsamaktadır. İlahî bilgi; zaman ve mekânın sı-
nırlamasına dâhil olmadan bütün zaman ve mekânları kuşatır tarzdadır. Bu 
sebeple, insanlığa ve aynı zamanda her bir insan bireyine ait bütün varlık du-
rumları tümel olarak yaratılmış ve yaşadığımız bu varlık dünyasında mevcut-
tur. Allah’ın kemal olarak yarattığı insanlık ise öyle veya böyle her bir insan 
bireyi tarafından paylaşılmıştır. Zaman ve mekâna konu olması itibarıyla in-
sanlık, bireylerin şahsında her bir bireyin melekesi ve Allah’ın melekleri va-
sıtası ile varoluş alanında tezahür etmektedir.

İnsaniyet, hem insanlık hem de her bir insan bireyinin yalnızca ahlâkîliği-
ni ifade etmede kullanılan ve içeriği bu yönde anlam kazanmış bir kavramdır. 
İnsaniyet, soyut insanlığa ait hayrı ifade ettiği gibi, her bir insana ait olan hayrı 
ahlâkî olarak da ifade etmektedir. İnsaniyet her ne kadar varoluşa/hayata dair 
gibi görünse de ortaya koyduğu davranışlarının özü insaniyette mündemiçtir.

İnsanî davranışlar terbiye yolu ile ahlâk olarak varoluşa çıkar.37 İnsanlı-
ğın, bir insan bireyinin özünde/cevherinde mevcut olan potansiyellerinin ha-
yır cihetiyle varoluşa çıkışına insaniyet demekteyiz. İnsanlığa ve fert olarak 
insana yaraşan; “insaniyet” gereğince bir hayat tanzim edebilme azim ve mü-
cadelesi içerisinde olmasıdır. Çünkü insanlık, insanın yalnızca iyi tarafını de-
ğil, aynı zamanda insanın fücur/kötü cihetine ait özelliklerini de bünyesinde 
barındırmaktadır.38

36. Frank Magill, Egzistansiyalist Felsefenin Beş Klasiği, çev: Vahap Mutal, İstanbul 
1992, s. 36.

37. İnsan, 76/3; Beled, 90/10-11.
38. Fecr, 89/19-20; Şems, 91/7-8.
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İnsan, insanlık ve insaniyet terimlerinin ihtiva ettiği anlamları göz önün-
de bulundurduğumuzda bütün bu anlamlar insanın öz olarak hayra, iyiye ve 
güzele yatkın olduğuna işaret etmektedir. Yüce Allah, insanı en güzel şekil-
de yarattığını, fakat insanın daha sonra bu iyi yaratılışı kötüye kullandığını 
Kelâm-ı Kadîm’inde bildirmektedir.

B) İNSAN ONTOLOJİSİ

1. İnsanda Ruh-Nefs İlişkisi ve Nefs

Ruh ve nefs kavramları, insanı ifade için kullanılan iki temel terimdir. 
Çoğu zaman ruh ve nefs terimleri birbirlerinin yerine kullanılmıştır/kullanıl-
maktadır.

Ruh, Hz. Âdem’e üflenen ilâhî tezahür olarak insandaki ilâhî kemali ifa-
de etmektedir. Ancak nefs için aynı şeyi söylemek mümkün görünmemekte-
dir. Çünkü nefs; iyilik ve kötülüğü yapan, yapabilecek olan insanî bir güç ola-
rak Kur’ân’da zikri geçmektedir. Böyle olunca da nefsi ruh yerine, ruhu da 
nefs yerine kullanmak doğru bir isti’mal/kullanım olarak kabul edilemez. Al-
lah, insanın çok hayret verici bir yaratılışı olduğunu ve Cenâb-ı Hakk’ın ru-
bûbiyeti ile münasebeti olacak şekilde bir şanı bulunduğunu hissettirmek için 
“Ruhundan üflemek” ifadelesini kullanmıştır.39 Ancak nefs; ruh bedene girin-
ce insan benliğini oluşturan üçüncü bir hâl olarak ortaya çıkan insan kişiliği-
dir. Böylece insanın nefsi, onun cevherini veya varlığını değil, insanın varo-
luşunu ve şahsiyetini temsil eder. Varoluş ise doğumdan ölüme kadar devam 
eden bir süreçtir. Bu nedenle insan bu dünyada nefsi üzerinde taşıdığı süre-
ce tam kemale ulaşma nasibine sahip olamamaktadır. Ancak insan ölünceye 
kadar kemal yolunda varoluşunu oluşturma gayretinde olur veya olmalıdır.

İnsanın bedeni ve ruhu tek başına var olma, varoluşa katılma nasibine 
sahip değildir. Ruh tek başına Rabbine ibadet edemediği gibi, beden de ruh 
olmadan Rabbinin varlığının kanıtlarına ulaşamamaktadır. Bu durumda her 
ikisinin ortaklık yaptığı bir üçüncü hâl gerekiyor ki, o da nefstir. Nefs; ruhî 
ilhamları dinlerse tatmin olur, bedenî ya da ruhî istekleri aşırı bir şekilde is-
terse o zaman da tatminsiz olur. Bunun yanında nefsin, bedenî ihtiyaçları ta-
mamen terk etmesi de yine tatminsizlik sebebidir. Çünkü ihtiyaçları gideril-
meyen beden, nefs üzerinde baskı kurar.

39. Kadı Beydavî, Beydavî Tefsiri, çev: Şadi Eren, İstanbul 2010, c. 3, s. 536.
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Tam anlamıyla insan; nefs ile varoluş alanına çıkabilmektedir. Nefs; hem 
takvayı hem de fücûru potansiyel olarak yapısında barındırmaktadır. Bu se-
beple, nefsin sabit bir hâli yoktur. O, iyilik ile kötülük arasında sürekli bir de-
ğişim ve dönüşüm içindedir. Kendisinin dışında kendisine sürekli etki eden 
cevherlerin tesiri altındadır. Bu sebeple nefsi sabit cevherler olan ruh ve be-
denle tanımaktayız ve tanımlayabilmekteyiz. Böylece ortaya çıkıyor ki, nef-
sin varlığa çıkışı kendi zatı dolayısıyla değildir.

Ölümü tadan ve hisseden nefistir.40 Ölümle beraber beden ve ruh birbir-
lerinden ayrıldıklarında nefs kendi varoluşunu kaybetmektedir. “Her nefis 
ölümü tadacaktır.”41 hükmü de buna müteveccihtir. Varlıkta yeniden diriliş 
vuku bulduğunda, yani beden ve ruh tekrar bir araya geldiklerinde nefs yeni-
den varoluş alanına çıkmaktadır.

İnsanın ruh ve bedene sahip olması bir düalizm midir? Yoksa bu ikisi bir-
birlerini tamamlayan bir terkip midir? Beden ve ruhtan teşekkül eden insan, 
eğer yalnızca bedene veya yalnızca ruha önem verir diğerini terk ederse, bu; 
birbiriyle asla uyumlu olmayacak zıtları doğurur ki, insanın bu davranışı ne-
deniyle izafi düalizm (ikicilik) ortaya çıkar. Ancak insan bu iki temel özelliği-
ni veya varlığını, kendi hâl ve kabiliyetlerini dikkate alarak ihtiyaçlarını gide-
rirse, bu durumda ruh ve beden birbirlerini tamamlayan ve fert olarak insa-
na huzur ve saadet bahşeden uyumlu terkip olur. İzzetbegoviç; “İslâm, dün-
yanın esas özelliği (yani) insanî olan düalizmini evvela anlamak ve kabul et-
mek, ondan sonra da onu yenmek yoludur.”42 der.

2. Kur’ân Bağlamıyla Nefs

Nefs hakkında Kur’ân’da dört aşamayı ifade eden beş ifade ya da kavram 
bulunmaktadır. Bunlardan biri kötülüğü emretmekte, diğer dördü ise insanın 
iyi olma ve olabilme seviyelerini ifade etmektedir.

Kötülük; ontolojik olarak yokluğa, işlev olarak ise basitliğe ve sıradan-
lığa yöneliktir. Ancak iyiliğe, hayra gelince, burada yokuşu çıkmak lazım. O 
da yorucu olduğundan her insanın veya her insan ferdinin bu yokuşu çıkmak 
için bireysel seviye ve aşamaları bulunmaktadır.

40. Enbiyâ, 21/35; Ankebût, 29/57; Zümer, 39/42.
41. Âl-i imrân, 3/85.
42. Aliya İzzetbegoviç, Doğu ve Batı Arasında İslâm, çev. Salih Şaban, İstanbul 1987, 

s. 20.
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a. Nefs-i Emmâre: Kişiye kötülüğü çokça emreden nefstir. İnsanı her şeye 
heveslendiren, her şeyi isteyen ve asla tatmin olmayan nefistir.

b. Nefs-i Levvâme: Bu nefs sahibi, nefsi emmâresinin telkin ettiği veya yap-
tırdığı şeyler hususunda kendisini eleştirendir. Günahından rahatsızlık du-
yar. Yani nefs-i levvâme; fıtratının sesini duyan, fıtratına dönüş azminde 
olan nefs olarak karşımıza çıkmaktadır.

c. Nefs-i Mutmainne43: Bu nefs sahibi, üzerine düşeni yaptıktan sonra Al-
lah’ın fiilinden hoşnutluk duyar.

d. Nefs-i Radiyye-Mardıyye: “Allah’tan razı olmuş ve Allah’ın da kendisin-
den razı olduğu”44 kimselerin ulaştığı nefs veya kişilik aşamasıdır. Bu aşa-
ma; hem gönlün ibadetle ve hem de zihnin ilimle donatıldığı bir aşama-
dır. Radiyye ve Mardiyyenin devamı, bireysel bilinç ve amelin süreklili-
ğine bağlıdır.

3. Nefsin İlahlaşması

İnsan tabiatı, ilâhî isimlerin tecelligâhı olduğundan her ilâhî isim insanda 
bilkuvve vardır. Allah, her isminin, yarattığı kulu üzerinde tecelli etmesini is-
ter. Allah’ın savaş alanlarında mümin kulları üzerinde özellikle tecelli etme-
sini istediği ismi, el-Mûtekebbir (büyük, büyüklenen) ismidir. Ancak bu ismi-
nin, mümin kulları üzerinde başka yerlerde tecelli etmesini ise asla istemez. 
Hatta bu ismin savaş alanları dışında tecellisini de yasaklamıştır. Çünkü; “Al-
lah, nefsini ilâh edinenleri sevmez.”45 Nefsin ilâh edinmesi demek, herhan-
gi bir insanın kendisini her şeyden müstağni görmesidir. İstiğna, bir şeye ih-
tiyaç duymamak anlamına geldiği gibi, aynı zamanda kendisini başkasından 
üstün görmektir.

İnsan, tabiatı icabı istiğnaya düşebilir. Ancak mümin, istiğna hâlinde ıs-
rar edemez. Kendisi uyarıldığında veya kendisi kendi durumunun farkına var-
dığında tövbe edip asli terbiyesine rûcu’ etmesi gerekir. “(Müminler) her ne 
zulüm işlemişlerse onda bilerek ısrar etmezler.”46 Nefsini ilâhlaştıran yalnız-
lığa mahkûm olur. Çünkü sadece Allah tektir ve başkasına muhtaç değildir.47

43. Fecr, 89/27.
44. Fecr, 89/28.
45. Kasas, 28/50; Câsiye, 45/23.
46. A’râf, 7/23.
47. Alak, 96/6-7
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Fert olarak insanın nefsini ilâh edinmesi, kendisinden başka hiç kimse-
yi dikkate almaması, bütün fikrinin kendisi olmasıdır. Böyle olunca da diğer 
insanları rahatsız eder ve kimsecikler bu ilâhın yanında, yakınında bulunmak 
istemez. “(Ey insan), varlığını gizlilik arazisine göm. Zira gömülmeden biten 
tohum tamamen olgunlaşmaz.”48

İlahlaşma bedliğinden/çirkinliğinden kurtulmak için her bir müslüman, 
bir iş/amel yaptığında şu soruları nefsine sormalıdır: “Bu işi niçin yapıyorum? 
Kimin için yapıyorum? Eğer cevabı, Allah için ise o ameli, o işi yapmalıdır. 
Yok eğer Allah’tan başkaları için veya Allah’ın razı olmadığı bir gaye için ya-
pıyorsa, o işten nefsini uzak tutması gerekir.”49

4. Filozofların Nazarında Nefs

Filozoflara göre, nefsin muharrik güçleri üç tanedir.

a. Şehevanî Nefs (Arzu Gücü): Bu nefs, insan ve diğer bütün canlılarda or-
taktır. Onunla cismani arzu ve hazlar meydana gelir. Sahip olduğu güç-
lü yetenekleriyle en kötü bela ve musibetleri bünyesinde taşır. Bu sebep-
le mutlaka terbiye edilip kontrol altına alınması lazımdır. Çünkü terbiye 
edilip kontrol altına alındığında bu nefsin güçleri iffete dönüşmektedir.

b. Gazabî Nefs: Bu nefse öfke, cüretkârlık ve galip olma isteği çokça bas-
kındır. Bu nefs terbiye edilmediği zaman sahibine şehevanî nefsten daha 
fazla zarar verir. Gazabî nefs sahibi nefsini terbiye ederse övgüye değer 
fazilet olan adalet kendisinde zuhur eder.

 İnsanî ilişkilerde nefsin mutedilliği insanın ve toplumun hayrınadır. “Nef-
sini sana tercih edenle arkadaş olma. Çünkü o, değersiz bir kişidir. Seni 
nefsine tercih edenle de arkadaş olma. Çünkü o hareket fazla devam et-
mez. Öyle bir kişiyle dost ol ki, o hatırlanınca Allah hatırlansın ve soh-
beti kalbi nurlandırsın.”50

c. Düşünen Nefs (Nefs-i Nâtıka): Bu nefs, insanı diğer bütün canlılardan 
ayıran nefstir. Bu nefsin en önemli özelliği, tefekkür, hatırlama, ayırt et-
me, farkına varma ve anlama gibi yani bilgi meydana getirme yeteneğine 

48. Ataullah İskenderî, Hikem-i Atâiyye, çev. Yahya Pakiş, İstanbul 2012, s. 21.
49. Haris el-Muhasibî, Allah’ı Arayış, İlke Yayıncılık, çev. Osman Arpaçukuru, İstanbul, 

2006, s. 18.
50. Ataullah İskenderî, Hikem, s. 57.
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sahip olmasıdır. İnsan, nefs-i nâtıka ile diğer iki nefsini terbiye eder ve 
onları zapturapt altına alır.

Nefs-i Nâtıka, aklî ilimlerle olgunlaşır. İslâm’ın emirlerini yerine getir-
mek ve ahlâklı olmakla da tatmine ulaşır. Bu sebeple her insan; aklî kabi-
liyetlerinin nispeti kadar, ahlâk, siyaset, siyer, salih kimselerin hayatlarını 
okuyarak kendisine örnek almalıdır. İnsan, aklî ilimlerle kendisini eğittiğin-
de nefsi asilleşir.

“And olsun nefse ve onu düzenleyene. O, ona fücûrunu ve takvasını il-
ham etti.”51 İnsanın nefsine iyi ve kötü ilhamlar yapılmakla beraber insanın 
bu ilhamlara mahkûm olmadığı ise şöyle ifade edilmektedir: “Nefsini temiz-
leyerek yücelten kimse kesinlikle kurtulmuştur. Onu kirletip alçaltan ise zi-
yana uğramıştır.”52

“Muhakkak biz ona (insana) doğru yolu gösterdik. O, ister şükredici is-
ter nankör olsun.”53 Yani insana ilham edilen bu iki yoldan insanın birini ter-
cih etmesinden kasıt, insan doğasının nefs cihetiyle hem iyiye hem de kötüye 
meyilli olduğu anlamına gelmektedir. Demek ki iyinin yanında kötüye meyil 
de insanî nefsin yapısının bir gereğidir. Ancak kötüye meyil insan için ilişki-
seldir, varlıksal değildir. Çünkü varlık olarak insan en güzel şekilde yaratıl-
mışken, ilişkisel olan fiillerinden dolayı sonradan aşağıların aşağısı konumu-
na kendisini kendi iradî fiilleri ile düşürmektedir.

5. İnsanî nefsin İyi İlhamları (Takva)

a. İffet: Bütün haramlardan, aşırılıklardan ve eksiklikten (ifrat-tefrit) kaçı-
nıp dengeli (mutavassıt) olmaya nefsin zorlanmasıdır.54

b. Kanaat: Mal kazanmaya ve dünyevi konum kazanmaya rağbet etmekle 
beraber bu konuda kendisini helak edecek düzeyde hırslı olmamasıdır. 
“Kanaat; fakirin izzeti, zenginin korunma kalesidir.”55

c. Kötülükten Korunma: Bayağılıktan, çirkinlikten ve çirkin sözden sakın-
maktır. Böyle bir kişiliğe sahip olmak her zaman saygınlık doğurur.56

51. Şems, 91/8-9
52. Şems, 91/10-11.
53. İnsan, 76/3.
54. Mü’minûn, 23/7-8.
55. Maverdî, Yüce Hedefler Kitabı, Hazırlayan: Yaşar Çalışkan, İstanbul 2012, s. 384.
56. Mü’minûn, 23/3
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d. Yumuşak Huyluluk (Hilm): İnsanın öfkelendiği ve intikam almaya da 
gücü yettiği hâlde bunu yapmamasıdır. Müminler öfkelerini yutanlardır. 
Öfke; cezada haksızlığa sebep olmaktadır.57

e. Sevgi (Vûdd): Şiddetli arzuya kapılmaksızın, Allah’ın yaratıklarına karşı 
mutedil sevgi beslemektir. Vudd’da karşılıklı sevgi esastır.

e. Merhamet (Rahmet): İyiye, iyi niyetliye, iyi ve hayır yolunda azimli ola-
na daha fazlasını vermektir. “Merhametten maraz doğar.” atasözü kötü-
yü mükâfatlandırmaya matuf olarak ifade edilmiştir.58

f. Vefa: İnsanın, sabırla fedakârlıkta bulunması ve sözüne bağlı olmasıdır.

g. Emanete Riayet: İnsanların güvenerek kendilerine teslim ettikleri mal-
mülk ve mahrem şeyler hususunda emin olmalarıdır. Emanete riâyetsiz-
lik, nifakla eş değer kabul edilmiştir.59

h. Tevazu: Tevazu; önemli insanlar, liderler, ilim ve mal sahibi kimseler için 
geçerlidir. Diğer kimselerin tevazusu çoğunlukla kişilik kaybına, zillete 
sebep olmaktadır.60

ı. Cömertlik (Sehâ): Zamanında ve gerektiğinde kendini, ailesini, çocuk-
larını, mahrum etmeden Allah rızası için vermektir. “Ne saçıp savurmak 
ne de elini sıkı sıkı kapatmaktır.”61

i. Yiğitlik (Şecaât): Gerektiğinde sıkıntı ve tehlikelere girebilmek, korku 
anlarında sükûnetini korumaktır.

j. Adalet: Her şeyi olması gereken yere koymak ve bu şekilde muamelede 
bulunmaktır. Bu anlamıyla adalet, hikmet manasına da gelmektedir.

Her insan, tabii fıtratı dolayısı ile bilmek ister. Bilinmek istenen şey de 
yeri ve yordamınca bilindiği zaman insanî nefs tatmine ulaşır.62

6. Nefsin Kötü İlhamları

a. Yalan ya da Yalanın Ontolojisi: Fücûr/kötü fiillerin en aşağılık olanı ya-
landır. Hz. Peygamber’e bir sahabî; “Ya Resûlallah! Bana öyle bir nasi-

57. Lokmân, 31/17-18.
58. Rûm, 30/21.
59. Âl-i İmrân, 3/8.
60. İsrâ, 17/37; Lokmân, 31/19.
61. İsrâ, 17/29.
62. Nisâ, 4/58
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hatte bulun ki, onu yapayım ve cennete girebileyim.” der. Resûlullah ona; 
“Yalan söyleme.” diye nasihatte bulunur.”63 Bu şahıs, Hz. Peygamber’e 
yalan söylememe sözünden dolayı İslâmî olan her ibadeti yapmaya ken-
disini mecbur hisseder. Çünkü Hz. Peygamber’in o sahabiye, “Şunu-bu-
nu yaptın mı?” şeklindeki sorularını ya yalanla geçiştirecek ya da üzeri-
ne düşeni yapmak zorunda kalacaktır.

 Bir insanın sözü; var iken yok, yok iken var diye bir yalancı tarafından 
değiştirilip dönüştürülüyorsa; bu, sözün sahibinin niyet ve kıymetinin, ya-
lan söyleyen tarafından ilga/yok edilmesidir. Buna kavlî iftira denir. İfti-
ra, olmayanı oldurmaktır.

 Var olmayan bir varlığı var saymak ve var olan varlığı yok saymak, ilâh-
lık iddiasında bulunmaktır. Çünkü yaratmak ve öldürmek (yok etmek), 
ancak ilâhî bir irade ve kudretle gerçekleşir. İlginçtir ki Kur’ân, yalanı 
yaratma olarak ifade etmektedir. “Siz Allah’tan başka putlara tapıyorsu-
nuz, yalan yaratıp duruyorsunuz (tehlukûne-ifke). Sizin Allah’tan başka 
taptıklarınız size rızık vermezler.”64

b. Geçici Olanı İsteme: Bunlar; elde edilince değeri kaybolan şeylerdir.

c. Nankörlük: Nimetin değerini bilmemek, nimet verene şükranda bulun-
mamaktır.

d. Cimrilik: Cimri; gerektiği yerde gereken fedakârlığı yapmayan kimsedir.

e. Ümitsizlik: İnsanın güvenini kaybetmesidir. Ümit, var olmak demektir, ha-
yalperest olmak demek değildir. İlginçtir ki, hayalperest olanlar, sıkıntı ve 
darlık zamanlarında en ümitsiz olanlardır. Allah’ın yarattığı bu varlık âle-
minin, herkese yetecek kadar nimeti bol, yaşama alanları da geniştir.

f. Unutkanlık: İnsan, nisyan ile maluldür. Unutmak insanî bir özelliktir. 
Bazen de unutmak insanın kurtuluşudur. Kötülüğü, üzüntüyü ve acıyı 
elden geldiğince unutmak gerekir. Ancak güvenli olmayı, kadirşinaslığı, 
cömertliği unutmak ise insan olmaktan/ünsiyetten uzaklaşmak anlamına 
gelmektedir.

g. Acelecilik: İnsanın tabiatı aceleciliğe yatkındır. Çünkü “İnsan, aceleci ola-
rak yaratılmıştır.” Aceleciliğe de iki cepheden bakmak gerekir. Hayrın 
tecellisi için acele etmektir. Ömrün tükeneceğinden korkarak iyilik yap-
mada acele etmek övülmüştür. Ancak insan şerrin de acele meydana gel-
mesini isteyen bir varlıktır.

63. Ali el-Muttaki el-Hindi, Kenzu’l-Ummal, III/874, no: 8994.
64. Ankebût, 29/17.
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h. Hakka Ayak Direme: Hakka direnenlerin en önemli özelliği, hakkı ka-
bul etmeleri hâlinde sahip olduklarının ellerinden çıkacağına dair hisset-
tikleri şeytanî korkulardır.

C) İNSAN ŞAKİLESİ

1. İnsan Varlığında Şakile

“De ki; Herkes yaratılışına/şakilesine göre davranır. Rabbin kimin doğ-
ru yolda olduğunu bilir.” (İsrâ/84)

Şakile kelimesi, şekl/şekil kökünden türemiştir. Bu anlamıyla şekl, benzer, 
misl, denk, şekil, cins, tür, cihet ve uygun olma anlamlarına da gelmektedir.65

Bu âyetin en önemli vurgusu şudur: “Her insan şakilesine göre amel ya-
par.” Her bir insanın fıtratı diğerinden farklı olduğundan, her insanın da an-
cak kendine özgü fiili yapabileceği kastedilmektedir.

Yaratılış meselesine bu şekilde baktığımızda, fert olarak her bir insan do-
ğuştan getirdiği tabii yetenekleri nispetinde iş yapmakla mükellef olacağın-
dan, sorumluluğu da bu yeteneklerini hayır noktasında bilfiil hâle getirmekle 
sınırlıdır. İnsan, tabiatında olmayan bir yetenekle iş yapamaz. Bu sebeple bir 
insanı, gücü yapmaya elvermediği bir iş için itham etmek, küçümsemek asla 
câiz değildir. Hatta böyle bir itham, Allah’ın yaratmasını küçümsemek olur. 
İradesi dâhilinde olmayan bir hususta bir kimseden kudret kullanımını iste-
mek hem insafsızlık hem de zulümdür.

Modern zamanlarda Batı’dan bize intikal eden nasyonalizmin iddiaları, 
ilâhî yaratılışı küçümseme şeklinde zuhur etmektedir. Bir ırktan dolayı övün-
mek veya bir ırktan dolayı kahretmek, Allah’ın yaratmasına, iradesine ve kud-
retine itiraz anlamına gelir. Elbette insanlar içinde doğdukları, büyüdükleri 
çevrenin etkisi altında olabilirler. Yine insan içinde büyüdüğü toplumun zevk 
ve acılarını kendisine mal edip onlara ortak da olabilir. Burada bir üstünlük 
veya bir övünme imkânı olmakla beraber, başkasını rencide edecek düzeyde 
bunun tezahürü insanî ve İslâmî bir tutum değildir.

Üstün yeteneklere sahip olanların sorumluluklarının çokluğu nedeniyle 
bu sorumluluklarının bilincinde olarak daha çok gayret içerisinde olmaları 
zorunludur. Ama ne yazık ki modern hayat tarzı, kişinin iradesinde olmayan 

65. Musa Bilgiz, “Kişiliğin Oluşumunda Fıtrat ve Sosyal Çevrenin Etkisi”, Atatürk Üni-
versitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, sayı: 25, Erzurum 2006, s. 131.
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durumlarla övünmesini teşvik ediyor, takdir ediyor ve bir nevi insanı ilâhlaş-
tırıyor. Hâlbuki varlık âlemindeki en üstün varlık olan insan, kendisine ait bu 
üstün yeteneklerinin hiçbir zaman fail ve sebebi değildir / olamamıştır. Böy-
le iken tekebbür göstermek insanî bir davranış değildir. Bununla beraber Al-
lah’ın doğuştan bilfiil yarattığı üstün yetenekli kimseler, Allah’ın istediği şe-
kilde varoluşlarını (hayatlarını) düzenlediklerinde ise dünya hayatı hem on-
lar hem de diğer insanlar için cennete dönüşmektedir.

Üstün kabiliyetli olanın, varoluştaki başarı oranı nicel anlamda az kabili-
yetli olandan çok olsa da çoğu zaman üstün yetenekli olanın daha aşağı sevi-
yeye/makama düşmesi her zaman mümkündür. Her insan bireyi en iyi ken-
dini tanır ve bu sebeple de her insan bireyinin yapabileceğini kendisi tayin 
eder/etmelidir. Biz insanlar birbirimizi kandırabiliriz. Ama Allah’a inanıyor-
sak, O, bizde olanı elbette bizden daha iyi bilmektedir. Bu sebeple herkes Al-
lah’a vereceği hesabının cevabını kabiliyeti kadar bulmalıdır.

Allah insanları tek tip yaratmadığına göre, bizim insanları düşünsel ve 
amelî olarak tek tip hâline getirmeye çalışmamız vahdet değil, ilâhî vahde-
tin yaratılış gayesini bozmak manasına gelir. Hakikatin çok cephesi vardır. 
Allah da insanları birbirlerinden farklı yarattığına göre, o zaman her birimiz 
bu hakikati tam olarak hayata geçirebilmek için kendi farklılığımızın imkâ-
nı nispetinde hakikate ulaşmaya gayret etmeliyiz. “Biz, insanların bazılarını, 
derece derece diğer bazılarından üstün yarattık ki, bir kısmı diğer bir kısmı-
na iş yapsın.”66 “Bir kısmı diğer kısmına iş yapsın”ın iki cephesi vardır: Birin-
cisi daha yetenekli olanların az yetenekli olanlara her anlamda yardım etme-
leridir. İkincisi ise az yetenekli olanların kendilerinden daha yetenekli olan-
ların plan ve yol göstermeleri istikametinde hem kendileri hem de diğerleri 
için hayırlı olan işleri yapmalarıdır.

İsrâ sûresi 84. âyeti ile her insanın bir şakilesinin olduğu ve bu şakileye 
binaen de her insanın Allah yanında değer kazandığı ifade edilmektedir. Şa-
kile terimi, hem insanın yaratılışı/tabiatı hem de insanın bu yaratılışına göre 
sonradan elde ettiği iradî kazanımları manalarını da içermektedir.

İnsanın bir tabiatı yani özü vardır. Özün yanında bir de insanın kişiliği 
vardır ki, bu varoluş temelde öze dayansa da varoluşu özüne uygun bir şekil-
de var kılmak fert olarak her bir insanın kendi irade, kudret ve bilgisi doğrul-
tusunda meydana gelmektedir. Allah her insanı kapasitesi nispetinde sorumlu 
kılmaktadır. Hiçbir insan yaratılışından getirdiği gücünün dışında sorumlu-

66. Zuhruf, 43/32.
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lukla muhatap değildir. Aynı şekilde her insan, yaratılıştan getirdiği bu gücü 
kendi fiili ile hayatına tam ve doğru olarak yansıtmak zorundadır.

Fert olarak her bir insan; kendisinde mevcut kuvvelerini ne için, nere-
de, ne zaman ve nasıl kullandığını; elde ettiği hasılanın neye tekabül ettiği-
nin hesabını Allah’a verecektir. Her insan kendi yaratılışında kendisine ema-
net edilen uzuvlarının, aklının, gönlünün kazanımlarını ortaya koyarken yi-
ne de her hâlükârda eksikliklerinin var olduğu bilinciyle onları kendisine ve-
ren Rabbine şükredip, ibadet etmelidir.67

Kişilik veya ahlâk, hakka uygun olsa da insanın nefsanî arzu ve istekleri 
insanın tam ve kâmil olarak varoluşunu ortaya çıkarmasına engel olabilmek-
tedir. Bu sebeple de insan, peygamberler de dâhil olmak üzere, Allah’a tövbe 
ve istiğfarı ilke edinmelidir.68 Çünkü tövbe ve istiğfar kişinin kendisinin oto-
kontrolü olup ve bu kontrolü neticesinde de daha iyiye gitmesine vesile olur. 
Örneğin; Mekke’nin fethiyle beraber Hz. Peygamber ve müminler büyük se-
vinç yaşamışlardı. Ancak Allah, bu büyük başarıyı, Hz. Peygamber’in ve mü-
minlerin yalınızca kendilerine atfetmemeleri gerektiğini kendilerine Nasr sû-
resini inzal etmekle şu şekilde hatırlatır. “Allah’ın yardımı ve zaferi gelip de 
insanların bölük bölük Allah’ın dinine girdiklerini gördüğünde, Rabbine hamd 
ederek O’nu tesbih et ve O’ndan mağfiret dile. Çünkü O, tövbeleri çok ka-
bul edendir.”69 Yüce Allah, sanki Hz. Peygambere şunu diyor; bu fetih ancak 
benim irade ve kudretimledir. Bu hususta kendine fazladan bir pay çıkarma. 
Bu, “Sen atmadın, Ben attım”ın70 başka bir ifade tarzıdır.

“Zengine kendi gücüne, fakire de kendi gücüne göre verin.”71 Burada in-
sanın varoluşsal durumunun önemini anlamaktayız. Eğer birine infakta bulu-
nacaksak onun toplumsal ve bireysel konumunu dikkate almak zorundayız. 
Bu, her insanı bulunduğu ekonomik konumuna göre değerlendirmek manası-
na gelmektedir. Ekonomik konumuna göre bir insanı değerlendirmek müm-
kün/câiz ise, o zaman bir insanı kültürüne göre de değerlendirmek gerekir. 
İnsanların varoluşlarında kazandıkları ve kaybettikleri konumları eğer atalet, 
kibir ve harama bulanmamışsa bu, bu konumdaki insanlara karşı olumlu ta-
vır takınmamıza gerekçedir. Böylece irade dışı ve irade kullanımına rağmen 
istenen sonuçlara ulaşamayan insanlara mazeretlerine göre olumlu tavır ge-

67. Nahl, 16/108; İsrâ, 17/36; Hac, 22/8; Ahkâf, 46/26; Hucurât, 49/6; Mülk, 67/73.
68. Muhammed, 47/19.
69. Nasr, 110/1-3.
70. Enfâl, 8/17.
71. Bakara 2/236.
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liştirmemiz gerekmektedir. Bunun yanında atalet, kibir ve haram yollarla el-
de edilen ve kaybedilen konumlandırmalar karşısında müslümanların bir so-
rumluluğu yoktur.

2. Bedensel Şakilenin Mizacı

Beden, insanın ruhunu kendisiyle tecrübe ettiği, ruhunu varoluşa/haya-
ta çıkardığı kalıptır. Bedensiz insan ve insan varlığı mümkün değildir. Bu se-
beple bedenin insan mizacı üzerinde etkisi bulunmaktadır. Bu etkinin gücü, 
fonksiyonları ve bedensel uzuvların insanı iyiye-güzele yöneltmesinin yol ve 
yöntemleri üzerinde konuşmak insan şakilesi hakkında konuşmak demektir.

Bilindiği üzere bir toprak; çeşidi ve niteliğiyle bir başka topraktan daha 
besleyici ve daha faydalı olabilir. Bir hava başka bir bölgenin havasından da-
ha ince ve daha saf olabilir. Bir su bulunduğu mekân sebebiyle başka bir su-
dan daha tatlı ve daha yumuşak olabilir. Bedeni bu unsurlarla malul olan in-
sanların tabiatlarında da bu türden üstünlükler olur.72

Bedenin faydasına önem veren herkesin, hayatı boyunca kendisine eş-
lik edecek bir yoldaş olan bedeni için bu unsurlardan en üstününü, bedeni-
ne sıhhat ve selamet bulmasına en çok yardımcı olacak olanını tercih etme-
si, arayıp bulması elzemdir. Allah’ın geniş arzı, insanın kötünün içinde haya-
tını sürdürüp, “Bu da benim kaderimdir” demesini engellemektedir. İşte bu 
yüzden Allah, her bir insandan bedenini nasıl ve nerede besleyip kullandığı-
nın hesabını soracaktır.

Sahip olduğu sıhhatli bedenle bir insanın ibadet etmesi, iaşesini temin 
etmesi, sıhhatli olmayan bedene nispetle elbette daha kolaydır. Buna muka-
bil sıhhatli olamamak, eğer kişinin irade ve kudretinin fevkinde ise o zaman 
o kimse elbette daha az mesul olacaktır. Bu sebeple de her bir kimse tabiatı, 
varoluşu ve bedensel niteliklerinin özelliğine göre Allah katında mesuldür.

3. Bedenin Hikmeti ya da Şakilesi

“İnsan (bedensel olarak da) dışı ve içi ile bir bütün olarak incelendiğin-
de inceleyeni şaşkınlık ve hayranlığa düşürecek, her şeyin en ince ayrıntıları-

72. Ebu Zeyd el-Belhi, Mesalihu’l-Ebdan ve’l-Enfûs, Terc: Nail Okuyucu, Zahit Tirya-
ki, İstanbul 2012, s. 42.
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nı yine hayranlıkla seyredecek tarzdaki bir varlıktır. İnsan; en ince ayrıntısı-
na kadar, düşünülüp, ona göre yerli yerince yaratılan bir sanat harikasıdır.”73

İnsanın sahip olduğu fizikî form, yaşadığımız varlık âleminde hiçbir can-
lı ve cansız varlıkta bulunmayacak düzeyde mükemmel ve işlevseldir. İnsa-
nın kendisi, kendi formunu öğrendikçe, bildikçe hayret ve hayranlığa düşe-
cek, aynı zamanda bu formu kendisinin var etmesinin hiçbir zaman mümkün 
olmayacağını anlayacaktır. Varlık dünyamızda bizi biz yapacak bizden daha 
mükemmel bir varlık yoksa ve biz de kendi kendimizi var etmemişsek, ama 
buna rağmen, fizikî varlığımızda yüksek bir ustalık ve akıl varsa, işte bu akıl 
ve usta, bizden daha üstün bir varlıktır ki, O varlık da Yüce Sani’’dir.

4. Bedenin Fizyolojisi

“(Ey insan!) O Rabbin ki, seni yarattı ve düzenine koydu. Sana uygun bir 
biçim (şekil) verdi.”74 Bu âyetin manası şu yorumlara tekabül etmektedir. “Se-
ni şekillendirdi”deki “sevvâke”’den kasıt, Allah’ın insanı yaratışında, uzuvla-
rı arasında adalet gözetmesi ve her bir uzvu yerli yerince konumlandırması-
dır. Uzuvlar, insanın ihtiyacı ve güzelliği noktasında en güzel şekilde oluştu-
rulmuştur. Böylece insan her yönüyle mükerrem/saygın kılınmıştır.75

Zikri geçen âyet ve devamı, insanoğlunun fizikî varlık formunun mut-
lak ustasının Allah olduğunu anlatmaktadır. Bizler O’nun eserlerinden hare-
ketle ustalığını keşfederiz. Fakat yine de biz, O’nun ustalığının yalnızca for-
mel tasvirine ulaşabiliyoruz. Çünkü O’nun ustalığının mutlak manada mahi-
yeti bize meçhuldür.

5. Çocuk ve İlahî Hikmet

İnsan bedeninin görüntü ve fonksiyon itibarıyla en basit hâli, çocukluk 
dönemindeki hâl ve görüntüsüdür. O beden üzerinde düşündüğümüzde hay-
ret-i mucip neticelere ulaşmaktayız.

Çocuk ve annenin varlığı ile çocuk ve anne arasındaki varoluşsal iletişim, 
Allah’ın insanı yaratırken insan tabiatını ne kadar yüce ve hikmetli bir şekil-

73. Gazzali, Hikmetler, 2009, s. 57-58.
74. İnfitâr, 82/7.
75. Maverdî el-Basrî, en-Nüket ve’l-Uyûn, Beyrut, 1007, c. 6, s. 222.
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de yarattığını bize göstermektedir. İnsan âciz bir varlık (çocuk) iken de Allah 
tarafından korunma altına alınmıştır. Ancak bu hikmet; nitelik vermekle de-
ğil, insanda nitelik eksikliği ile ortaya çıkan bir hikmettir.76

Yeni doğmuş bir çocuğun hangi besinlere ihtiyacı olduğunu ne çocuğun 
ne de annenin bilmesine gerek yoktur. Çocuğun gelişmesi için gerekli olan 
bütün besinler annenin sütünde hazır hâlde mevcuttur, çocuğun organları ge-
lişip dişleri çıkıncaya kadar çocuk onlarla beslenir. Aksi takdirde anneler hem 
bu gıdaları bilmek hem de (dişleri olmayan ve organları henüz gıdalarını haz-
medecek kadar gelişmeyen bebeklere) bunları yedirmek için çok zor duru-
ma düşerlerdi. Bu da sonuçta anneleri çocuk bakımı işinden nefret ettirirdi.77

Görüldüğü üzere Allah’ın kudreti ve yaratmadaki sanatı, insanda tecelli 
etmektedir. Bu tecellide yalnızca insanın manevi tarafı değil, maddi tarafı da 
bütün ihtişamıyla bizleri hayrete düşürecek seviyededir.

6. İnsanın Organları

a. İç Organları: Allah’ın insanın iç organlarını tanzim ve düzenlemesi insanın 
kendisi hakkında tefekkürünü fazlasıyla hak etmektedir. “Kalp, karaciğer, 
akciğer, mide, dalak, bağırsaklar, rahim ve mesane gibi organların her bi-
ri, kendi özel görevlerini yerine getirmeye uygun olacak biçimde, özel öl-
çüler ve şekillerde yaratılmıştır.”78 Bu uzuvlardan yalnızca birisi görevini 
yerine getirmediği zaman insan ya ölüyor ya da hayatı çekilmez oluyor.

b. Göz, Kulak, Kalp: “Hissî ögelerin salt akılla idrak edilmesi imkânsızdır. 
Eğer hissî ögeler salt akılla idrak edilebiliyor olsaydı, hissî güçler fuzuli 
olurdu. Aynı şekilde aklî mefhumlar da yalnızca hissi güçlerle idrak edi-
lebiliyor olsaydı, salt akıl gereksiz olurdu. Hem aklî ve hem de hissî güç-
lerin bilgi elde etmede bir gerçekliği bulunmasaydı, o zaman bütün duy-
gular ve akıllar boş, faydasız ve anlamsız olurdu.”79

 İnsanın tam ve uygun insan olması için hem hissi hem aklî hem de kalbî 
öge veya yeteneklerinin anlamlı bir şekilde bir arada bulunması gerekli-
dir. Bir arada bulunan bu yetenekler, birbirlerine zıt veya birbirlerini nak-
zeden şeyler değil, aksine insanı tevhit eden hususlardır. Varlığın uygun-

76. Lokmân, 31/14-15; Ahkâf, 46/15.
77. Lokmân, 31/14-15; Ahkâf, 46/15.
78. Gazzali, Hikmetler, s. 59.
79. Ebü’l-Hasan el-Âmirî, Kitâbü’l-Emed, s. 10.
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luğu, bütün cüzlerinin birbirleriyle uyum ve uygunluğunu gerektirmek-
tedir. Gözün gördüğü, kulağın işittiği şeyleri beyin terkip hâline getirir-
ken kalp de onlar hakkında hüküm vererek kişiyi bilgi ve amel noktasın-
da teşvik etmektedir.

 Gözün veya herhangi bir uzvun kıymetini, en iyi, o uzva sahip olup da 
onu daha sonra kaybedenler bilir. Bu konuda büyük mütefekkir Cemil 
Meriç’in şu ifadeleri muhteşemdir: “Görmek, yaşamaktır. Vuslattır gör-
mek. Her bakış dış dünyaya atılan bir kementtir. Bir kucaklayıştır, bir 
busedir her bakış. Göz bebeklerimizden fışkıran seyyale, mekân canava-
rını bir anda ehlileştirir. Görmek sahip olmaktır. Gören hangi hakla yal-
nızlıktan şikâyet edebilir? Mevsimler bütün işlevleriyle emrindedir, renk-
ler bütün cilveleriyle hizmetindedir. Çiçekler onun için açılır, şafak onun 
için pırıldar. Gütenberg matbaayı onun için icat etmiştir. Hugo, o oku-
sun diye yazmıştır şiirlerini, çocukların tebessümü onun içindir.”80

c. El: İnsanın en önemli fizikî uzuvlarından birisi de eldir. Nasıl ki akıl in-
sanı soyut olarak diğer hayvanlardan ayırıyorsa, insan eli de insanı fizikî 
olarak diğer hayvanlardan ayıran en önemli özelliğidir.

 El ile selam verir, el ile secdeye destek buluruz. El ile sanatkâr olur, el ile 
yazar, el ile yemek yer, su içeriz. El açık tutulduğunda, içine istenilen şe-
yin konulabileceği bir tabak, kapatılıp yumruk hâline getirildiğinde ise 
onunla kendimizi savunacağımız bir silah hâline gelmektedir.”81 Yine dua 
için Rabbe el açar, fakirlere el açtırmadan haklarını ellerimizle veririz.

 Sonuç olarak insanda bulunan bütün organların ve bu organların özellik-
lerinin, insanın bütün ihtiyaçlarını ve bütün hedeflerini karşılayacak dü-
zeyde olması; ilâhî yaratışın, ilâhî tesviyenin/şakilenin ihtişamını göster-
mektedir. Bu organlardan her biri pek çok ihtiyacı karşılıyor ve pek çok 
fayda sağlıyor. Eğer bu organlardan bazısı daha fazla veya daha eksik ol-
sa insanın varlık ve varoluş düzeni bozulur.

D. İNSANİ VAROLUŞ DERECELERİ

İnsanlar, insanlığın tümel anlamı içerisinde büyük çoğunlukla birbirleri-
ne benzerken, her bir insan bireyi ise bu ortaklıkla beraber şahsına münha-

80. Ümit Meriç, Babam Cemil Meriç, İstanbul 1994, s. 68; Âl-i imrân, 3/13; Hac, 22/40; 
Nûr, 24/43-44; Haşr, 59/2

81. Gazzali, Hikmetler, s. 54
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sır kişisel özelliklere sahiptir. İnsanların kişisel özellikleri, fıtratlarından ha-
reketle şahsiyetlerine yani varoluşlarına yansımaktadır. Bu kişisel yansımala-
rın birçok çeşidi ve derecesi vardır. Özellikle insanların kişisel özelliklerin-
den hareketle her bir insanın hakikatteki payı ve bu hakikatte kendisine özgü 
olan payının kendisine ve çevresine yansıması yani katkısı da farklı farklıdır.

İşte bu anlamıyla Kur’ân, insanları diğerleriyle kurdukları iletişim ve dav-
ranışları doğrultusunda dikkate alarak hikmet ehli, vaaz-nasihat ehli ve mü-
cadele ehli olmak üzere üç gruba ayırmaktadır. Yüce Allah bu hususta şöy-
le buyurmaktadır: “Rabbinin yoluna hikmetle, güzel öğütle çağır ve onlar-
la (insanlarla) en güzel şekilde mücadele et. Şüphesiz senin Rabbin kendi yo-
lundan sapanları en iyi bilendir. O, doğru yolda olanları da en iyi bilendir.”82

İslâm, insanın değerini, bu dünyadaki varlık ve varoluşunun en önem-
li sebebi olarak insanların hakikati ne kadar temsil ettikleriyle doğru orantı-
lı olarak görmektedir. Hakikatin temsili ise öncelikle kişinin kendisini haki-
kate göre donatması ve sonra da bu hakikati insanlara öncelikle sözlü ve fiilî 
olarak yansıtmasıyla mümkündür. Bu hususta insanların derece derece birbir-
lerinden farklı olduğunu Allah, Nahl sûresi 125. âyetinde bildirmiştir. Bu üç 
varlık derecesini düşünürlerimiz şu şekilde temellendirmektedirler.

1. Hikmet Ehli: Hikmet ile insanları hakka davet; hüccet (delil) ve beyyine-
ye (açıklamaya) dayanmalıdır. Gerçeğe; yakinî, zâtî ve bozulma ihtima-
linden uzak bir delille davet etmek gerekir. Veya kuvvetli zan ve mükem-
mel iknayı temin eden hüccetle olmalıdır. Bu makam yüce bir makamdır.83 
“Kime de hikmet verilirse muhakkak ki ona çok hayır verilmiştir.”84 Razî 
hikmeti; delil ve delilin açıklıkla ortaya konması olarak anlamlandırmak-
tadır. Ancak delilli ve açıklamalı olan bu hikmet uzun ömürlü olmalıdır. 
Uzun ömürlülük, anlatılan veya ortaya konan hikmetin insan veya varlık 
gerçeğine uygun olmasıyla mümkün olmaktadır.

2. Güzel Öğüt Ehli: Zannî ipuçları ve iknaî/retorik delillerdir ki, bunlar gü-
zel öğütlerdir.85 “Güzel öğüt ehli insanlar; kemal yolunda, muhakkik hü-
kemânın derecesine ulaşamayan, ancak noksanlık ve hafiflik hususunda 
da gürültü koparanlar (kötü mücadeleciler) ve hasımlarını ilzam etmeye 
çalışanların derekesine inmeyen kimselerdir. Tam aksine bunlar, asil fıt-

82. Nahl, 16/125.
83. Fahreddin Razî, Mefatihu’l-Ğayb-Tefsir, Çev. Cafer Sadık Doğru ve Arkadaşları, İs-

tanbul, 1992, c. 14, s. 377.
84. Bakara 2/269.
85. Razî, Tefsir, c. 14, s. 378
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ratları ve selim yaratılışları üzere kalan kimselerdir. Bunlar yakinî delil-
leri ve hikmetli bilgileri anlama derece ve istidadını haiz olmayan kimse-
lerdir. Bunlarla konuşmak, güzel öğütle mümkün olmaktadır.”86 Güzel 
öğüdün yanında yumuşak, sevecen ve duygusal anlatımlar bu seviyedeki 
insanlar üzerinde büyük etkiye sahiptir.

3. Mücadele Ehli: Hasmı ilzam edip susturmak yoluyla yapılan tebliğdir. 
“Ehl-i kitap ile ancak en güzel bir yolla mücadele ediniz.”87 Bu anlamıy-
la cedel; meşhur ve makbul birtakım önermelerden meydana gelmiş de-
lillerdir.88 Güzel mücadele tarzını Razî, Kur’ân’daki başka anlatımları da 
dikkate alarak Ehl-i kitap ile sınırlamaktadır.

İnsanları İslâm’a davette esas olan ilkelerden biri de en güzel şekilde mü-
cadele olduğuna göre, kötü mücadele yolu da vardır ki o da; “Birtakım ba-
tıl ve fasit mukaddimelerden (önermelerden) meydana gelmiş tebliğ tarzıdır. 
Bu tarz tebliğe başvuranlar; hafiflik ederek, gürültü kopararak ve batıl çare-
ler ve fasit yollara başvurarak dinleyene görüş ve kanaatlerini kabule zorla-
yanlardır.”89

Bu üç sınıf üzerinde yapılan açıklamalara bakıldığında insanların dere-
celerinin en üstününü oluşturanlar hikmet erbabı olanlardır. Ortasını, genel 
halk kitleleri teşkil eder ki, bunlar fıtratı bozulmamış olan kimselerdir. İnsan-
ların çoğunluğu bunlardan oluşur.90 Cedel ehli ise hikmet ile genel halk kit-
leri arasında kalan kimselerdir.

Kâmil ve güçlü kimseleri hak dine; hikmetle, yani katî (kesin) ve yakinî 
delillerle davet etmek gerekir, avamı ise güzel öğütle, yani yakinî, iknaî ve 
zannî delillerle davet etmek güzeldir.

Gürültü koparanlarla (cedelcilerle) ise en güzel şekilde mücadele etmek, 
müminlerin görevi olarak ortaya konmaktadır. Cedel, esasta davet babında 
olmayıp, bunda davetten ayrı bir maksat kastedilmiştir. Bu da ilzam ve sus-
turmadır. Cedel, hak dine daveti gerçekleştirmeyeceğine göre bundan maksat 
başka bir şeydir. Bu sebeple âyette hak dine davet ayrı zikredilmiştir.

“Şüphesiz ki Rabbin yolundan sapan kimseleri de hidayete erenleri de en 
iyi bilendir.” Âyetin bu bölümünden anlaşılması gerekenler ise şu şekilde de-
taylandırılmıştır:

86. Razî, Tefsir, c. 4, s. 378.
87. Ankebût, 29/46.
88. Razî, Tefsir, c. 14, s. 378.
89. Razî, Tefsir, c. 14, s. 378.
90. Razî, Tefsir, c. 14, s. 379.
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Müslümanlar, bu üç seviyede bulunan insanlara zikredilen bu üç yolla İs-
lâm’ı davetle mükelleftirler. Hidayetin gerçekleşmesi ise onu hak edenlere Al-
lah’ın doğru yolu (hidayeti) vermesidir.

İmam Maverdî, bu âyet dolayısıyla şu açıklamayı yapmaktadır:

“Rabbinin yoluna” ifadesinden “Rabbin dini, yani İslâm’a davet” kaste-
dilmiştir. Ona göre, hikmet ile davetin birçok açıklaması var.

Tebliğde bulunmanın makul yolu, her insanın gücü nispetinde irşatta bu-
lunmasıdır. Bu konuda Maverdî, şu hadisi nakleder: “Peygamberler, insanlara 
akılları nispetinde konuşmak, tebliğde bulunmakla emredildiler.”91

Hikmet; Maverdî tarafından Kur’ân ve Sünnet ile sınırlı kabul edilmiş 
iken, Razî hikmeti, delilli yani aklî tutarlılık olarak tanımlamıştır. Güzel öğüt 
noktasında Razî ile Maverdî arasında pek fark bulunmamaktadır. Mücade-
le hususunda ise Maverdî, Razî’den daha kapsayıcı açıklamalar yapmaktadır. 
Razî, mücadele etmeyi Ehl-i kitap ile sınırlı tutarken, Maverdî kendileriy-
le mücadele edilecek insanların içerisine müslümanları da dâhil etmektedir.

Gazzali, zikri geçen âyet (Nahl 16/125) dolayısıyla önemli açıklamalar 
yapmaktadır. Ona göre, davet üç tarzda yapılmalıdır: Hikmet ile davet, vaaz 
ve nasihat ile davet ve mücadele ederek davet.

Gazzali’ye göre, eğer vaazla hakka davet edilmesi gereken kişilere hik-
met sunulursa yani hikmet ile hakka davet edilirler ise bu onlara zarar verir. 
Tıpkı henüz süt emen süt çocuğuna kuş etinin zararlı olması gibi. Aynı şekil-
de mücadele ehline hikmetle davette bulunmak da onlara zarar verir. Müca-
dele ehliyle iyi ve yumuşak olmayan bir tarzda mücadele etmek hatalıdır.”92

Vaazla hayatını düzenleyecek seviyedeki bir insana, yaptığının hikmeti-
ni, arka planını açıklamak, şahsın zihninin karışmasına, kalbinin bozulması-
na ve kişiliğinin parçalanmasına sebep olur.

Bir sorunu bütün cepheleriyle bilebilecek kapasitedeki bir şahsa, tek ci-
hetten açıklama yapıp, “Bu sorunun çözümü böyledir” demek, o şahsı ge-
reksiz işlerle meşgul etmek demektir. Hikmet ehlini, Gazzali’nin örneğin-
de de zikrettiği üzere çocuk yerine koyup onu bebek gibi emzirmeye kalkış-
mak olur.

Mücadele ehline ise yumuşak bir şekilde davranmak, şahsın üzerinde fikir 
yürüttüğü konu hakkında daha akl-ı selim bir çizgide gitmesini temin eder. 

91. Maverdî, en-Nüket, c. 3, s. 220
92. Ebu Hamid el-Gazzali, el-Kıstasû’l-Müstakim, Beyrut 1991, (Thk. Victer Chelhot) 

s. 41-42.
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Böylece düşmanlıktan ziyade faydalı bir durumun ortaya çıkmasına vesile 
olunur. Bununla beraber hikmet ehli ayrıca Hz. İbrahim (a.s.) gibi güzel ah-
lâka sahip olup, sunacağı delillerinin ikna ediciliğine özel önem vermelidir.93

Gazzali; diğer müfessirlerden farklı olarak hikmet, mücadele ve vaaz u 
nasihatin ne olduğunun mahiyetini açıklamaktan ziyade bu tebliğ tarzlarına 
muhatap olacak olan kimselerin tabiatları veya yaratılış farklılıklarının üze-
rinde durmaktadır. Gazzali, diğerlerine nispetle meseleye ontoloji açısından 
yaklaşmaktadır. Bu da bu âyete iki cihetten bakmamızın daha doğru olduğu-
nu bize göstermektedir. Şöyle ki:

“Eğer bir insan, tabiatı itibarıyla hikmete uygun birisi ise, yani keskin an-
layışlı, güçlü hafızalı, kendini güzel ifade eden, tasavvur yeteneği iyi ve buna 
ilaveten hikmeti elde etme konusunda hırslı, onu tahsil etmede samimi ni-
yetli ise bu kimsenin, Hakk’a ulaşmak, inanmak, onun peşinden gitmek, onu 
açıklamak için dinî prensiplere özenle ve sebatla uyarak akleden nefsini tas-
hih/tezkiye etmesi gerekir.”94 Böyle birisi eğer, nefsini tashih etmezse, sahip 
olduğu bu büyük potansiyel, kendisini daha kötü işler yapmaya sevk eder. Bu 
sebeple fıtraten kapasiteleri yüksek olan kimseleri mutlaka ciddi bir eğitim ve 
öğretimden geçirmek gerekmektedir. Bu eğitim; zihnî olarak sahih bilgi ile 
kalbî olarak ise ibadet ve ahlâkla tezyin edilmelidir.

Dinin tebliğ edilmesi veya kabul edilmesinde birey ve toplumlar farklılık 
arz edebilmektedirler. Bu farklılıklar; birey ve toplumların tabiatından ve kül-
türel seviyelerinin farklılığından kaynaklanmaktadır. Tabiat ve kültürel fark-
lılıkların niteliği, onların hakikat karşısındaki duruşlarını da belirlemektedir.95

Akıl ve gönül ne kadar sağlıklı, birbirlerine kabiliyette uygunlukları ne 
kadar mümkün ise aralarındaki iletişim o kadar güçlü ve sağlıklı olur. Bir din 
veya dünya görüşü ne kadar mükemmel olursa olsun, onu uygulayanlar hik-
met ehli değillerse sonuç çoğu zaman başarısızlıkla sonuçlanmaktadır. Bunun-
la beraber; Hak din, ehliyet sahibi kimse tarafından tebliğ edilip uygulama 
alanına konduğunda bu durum son derece olumlu/hayırlı neticeler vermek-
tedir. Bu hususta Hz. Peygamber, sahâbe, tabiûn, ulema ve hikmet ehlinden 
önemli örnekler tarihimizde mevcuttur.

Hak din veya dünya görüşü, ehli olmayanlar tarafından tebliğ edilip uygu-
lama alanına sokulduğunda ise istenen düzeyde sonuç elde etmek pek müm-
kün olamamaktadır.

93. Gazzali, el-Kıstas, s. 42.
94. Amirî, Kitâbü’l-Emed, s. 70.
95. Bakara, 2/170; Fâtır, 35/32.



44 • İSLÂM DÜŞÜNCESİ KILAVUZU

Hakkı tebliğ, her ne kadar doğrudan her insan bireyinin tabii kabiliyet-
leri ile bire bir bağlantılı olsa da tebliğ yapacak her seviyedeki müslüman bi-
reylerin sahip oldukları zihnî ve kalbî tabiatlarını kendi vüsatları nispetinde 
fiiliyata getirmeleri, dinî tebliğde olumlu/hayırlı neticelere ulaşmak için daha 
kolay olmaktadır. Dinî tebliğde her bireyin hikmetle olan çağrısı, sahip oldu-
ğu kabiliyetlerini gücü nispetinde hikmetle bizâtihi yaşamasında yatmaktadır. 
Bununla beraber tabii olarak çok büyük kabiliyetlere sahip olup da bu kabili-
yetlerini fiilî hâle getirmeyen kimseden hayır tecelli etmemektedir.96

Tarihen bilinip tecrübe edildiği üzere, müslüman âlimlerden, hikmet sa-
hiplerinden hiç kimse İslâm’ı bildiği hâlde yahudi veya hıristiyan olmamıştır. 
Fakat yahudi ve hıristiyanlardan hikmet sahibi birçok din bilgini müslüman 
olmuştur. Bu da İslâm’ın öz itibarıyla hikmet olduğu ve bu özü hikmet olan 
dinin hikmetle, ilimle, ihlasla tebliğ edilip yaşanması, İslâm’ın tabiatını koru-
mak adına büyük önem arzetmektedir.97

Dine ilim ve hikmet noktasında samimiyetle yönelmede bir müslüman, 
eğer İslâmiyet’i hikmetiyle biliyorsa İslâm’dan başka çıkar yol bulamaz. An-
cak şehevanî ve gazabî nefsin egemenliği; ilim, hakikat ve samimiyetten zi-
yade şeytanî arzuların tatmini olduğundan bu nefsanî şeyler, bazı durumlar-
da ilim ve hikmetin önüne geçebilmektedir. Kur’ân-ı Kerim, Hz. Âdem’den 
(a.s.) beri müminleri bu hususta uyarmaktadır. Çünkü şeytan, sırat-ı müsta-
kim üzerindeymiş gibi görünerek insanları sapkınlığa sürükleyebilmektedir. 
Özellikle de insan, ne kadar çok biliyorsa (bazı zaman ve durumlarda) o ka-
dar çok kuşku ve fitneye muhatap olabiliyor.

Hikmetle tebliğ, hak ve sağlıklı ilişkiyi ortaya koymaktadır. Bu ister Al-
lah ile insan arasındaki bağda olsun, isterse insanların birbirleriyle olan iliş-
kilerinde olsun, isterse de insan ile afak (evren) arasındaki ilişkide olsun fark 
etmez.98 Demek ki hikmet her zaman ve her yerde her Müslüman için ge-
reklidir. Hikmetle tebliğ için tebliğcinin Allah’ın afak ve enfüsteki âyetleri-
ni düşünüp keşfetmekle memur olduğunu hiçbir zaman hatırından çıkarma-
ması gerekmektedir.99

Yukarıda zikredilen âyetin son kısmı olan, “Hidayete erenleri de en iyi 
bilen O’dur.” söylemi, her insanın kendi kapasitesi nispetinde sorumlu ola-
cağının zımnî işaretidir. Bu bağlamda bu bölümün başında belirttiğimiz üze-

96. Bakara, 2/44; Mâide, 5/63; A’râf, 7/89; Hûd, 11/88; Saff, 61/2; Cum’a, 62/5 vb.
97. Bakara, 2/88; Enbiyâ,21/24; Neml, 27/43, 61; Zuhruf, 43/78.
98. Cevdet Sait, Güç, İrade ve Eylem, Pınar, İstanbul, 2004, s. 171.
99. A’râf, 7/179; Hac, 22/46; Kâf, 50/37.
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re şakile âyeti100 ile bu âyet;101 insanların, varlık kabiliyetlerini ve ortaya koy-
dukları hayatlarının niteliğinin farklılığının tabii bir durum olduğunu bize 
bildirmektedir.

Bir insan, hayatında neyi ortaya koyarsa koysun sonuç olarak kendi var-
lığını bizden daha iyi bilmesinden dolayı o kimsenin Allah’a karşı samimiye-
tinin ne olduğunu da yine en iyi kendisi bilir. Bununla beraber o kimse –eğer 
Allah’a inanıyorsa– bu âyetlerde de ortaya konulduğu üzere Allah’ı aldatama-
yacağını bilir. “Biz insana şah damarından daha yakınız.”102 Bu sebeple inan-
mış bir insan ile inanmamış bir insanın varlık potansiyellerini ortaya koyma-
daki samimiyetleri ve nitelikleri farklılaşmaktadır.

SONUÇ

İnsan olmak; bireye ait, bireysel varlık mülkiyetlerinin birey için, bireyin 
gayretiyle veya irade ve kudretiyle varoluş alanına çıkmasıdır. Bu anlamıyla 
insan olmanın bir zor ve bir de kolay tarafı bulunmaktadır.

Zor tarafı, kişinin bilgece kendisini keşfetmesi ve bu keşfini de kendisi ve 
başkalarının hayrı için varoluşa çıkarmasıdır. Bu hâliyle birey her hâlükârda 
ontolojik ve ahlâkî oluş içerisindedir.

İnsan olma süreci, ahlâkîliği bünyesinde taşıyor ise kişi kendisine ve 
topluma karşı gerekli olan görevlerini yerine getirir. Varlığını varoluşa çı-
karırken kişinin gayreti eğer ahlâkî değilse, yani birey sahip olduklarını yal-
nızca kendisi için kullanıyorsa o birey kendisine zarar veriyor demektir. Bu  
varoluş hâli kolay olmasına rağmen, birçok tehlikeyi bünyesinde barındır-
maktadır.

İnsan olmak, ilk başta bireysel varoluşu temsil eder. Kişinin kendisine kar-
şı gerekli olan sorumluluklarını yerine getirmesi bizâtihi gaye olduğundan, bu 
hususta kişinin nefsinin kendisine refiklik/arkadaşlık yapması kolaydır. Çün-
kü insan olmak veya bir insanın kendi bireyselliğini ifşa etmesi kişinin ken-
di menfaatinedir. Kişinin, başkasına değil, yalnızca kendi menfaatine ilişkin 
olan işlerde azmi de daha yüksektir. Azmin yüksek olması, nefse de hoş gel-
diğinden kişinin bir işi yapması kolay olduğu gibi, kişi kendisini kendisi ola-

100. İsrâ, 17/84.
101. Nahl, 16/125.
102. Kâf, 50/16.
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rak daha iyi tanıdığından dolayı kendi yeteneklerini kendisi için kullanması 
daha kolay olarak varoluş alanına çıkmaktadır.

Modern zamanlar, bireyin kendi yeteneklerini, yalnızca kendi menfaati 
için kullanmasını önceleyen bir çağdır. Bütün telkinler, bu cihet dikkate alı-
narak insanlara yöneltilmektedir. Bireycilik; kişinin varoluşunu kendisi için 
öncelemesidir. Bunun gibi bir başkasının da yine kendisini kendisi için önce-
lemesi gerekeceğinden, bu her iki birey de kendi yeteneklerini kendileri için 
kullanmalarından dolayı birbirlerine yabancı iki varlık olmaktadırlar. Bu hâ-
liyle varoluşa çıkmak ilk başta ve acele olarak faydalı ve kolay görünse de ni-
hai manada birey ve toplum, bu hayat tarzından zarar görmektedir.

Yabancılaşmada, tek başına hayatın güzellikleri ve huzuru için kişi ken-
di kendisine yetemeyeceğinden dolayı, bireye iyi gibi görünen şeylerin veya 
hâllerin çoğu bireyin aleyhine dönmektedir. Eğer birey, bu yabancılaşma hâli 
içinde yalnızlığını ve yetersizliğini sonlandırmak için sömürüyü, kandırmacı-
lığı beceremiyorsa, her ne kadar malik olsa da yalnız ve kimsesiz olarak ha-
yatını devam ettirmek zorunda kalmaktadır. Bununla beraber sömürü, istis-
mar vb. rollerle birçok yalnız; kendi yalnızlığını bertaraf etmeye uğraşmak-
tadır ki, bu hâl ancak bireyin güçlü olduğu zamanlar için geçerlidir. Bireyci  
insan, gücünü kaybettiğinde düşeceği hâlin korkusuyla daha da vahşileş-
mektedir.

Bireyin kendi varlığını, varoluşa çıkarması, doğuştan sahip olduklarını 
fiilî hâle getirmesi, kendi kemali için gereklidir. Ancak birey, kendi yetenek-
lerinin meyvelerini yalnızca kendisi için kullanıyorsa, biraz önce ifade etti-
ğimiz üzere o zaman büyük sorun başlıyor demektir. Çünkü bireyin kendi-
sini öncelemesi, kişinin acele etmesi demektir ki, acelecilik de her zaman 
sıkıntı doğuran bir yabancılaşma hâlidir. Bu durum varlık içinde yokluk,  
kalabalıklar içinde yalnızlığın adı, toplumun topyekûn birbirine yabancılaş-
masıdır.

Bireysel varoluşu ertelemeden, “Halk içinde, Hak ile beraber olmak.” in-
sanın sosyal bir varlık olması için gerekli görülen kabuldür. Kişinin sahip ol-
duklarını, kendisiyle, ailesiyle ve çevresiyle paylaşması; iki cepheli olarak va-
roluşunu sürdürmesi demektir. Bu iki cepheli durumun birincisi; başkalarıy-
la paylaşılan her şeyin reklamının/gösterişinin yapılmasıdır ki, burada birey 
yine kendi bireyselliğinin kendisi için gaye olan cephesini tercih etmektedir 
ki, bu durum; nefsin ilâhlaşması ve başkalarına karşı kendisini kutsaması de-
mektir. Bu tür eylemlerde kişi, güya kutsanırken kendisi ile ilişkide olan her-
kes aşağılanmaktadır. Çünkü bu hâliyle birey, kendisini Tanrı gibi gören ve 
sanki kullarına lütfedendir. Tanrı yanında kulun ne şahsiyeti olabilir(!). Din, 
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kâmil akıl, kalb-i selim olan duyuş ve bilişler insanların bu tür davranışlarını 
zemmetmektedirler. Çünkü hiçbir birey, doğuştan sahip olduğu yeteneklere; 
kendi iradesiyle, kudret ve gayretiyle sahip olmuş değildir. Sonra her bir in-
sanın varlık ve varoluş kaderinin içinde tecelli ettiği zaman ve mekânın im-
kânları da hiçbir birey tarafından kendi iradesi ile yaratılmış değildir. Durum 
böyle iken, bir bireyin sahip olduğu her şeyi kendisine atfetmesi ve kendisi-
ni sahip olduklarının mutlak maliki görerek davranış sergilemesi kabul edi-
lebilir makul ve ahlâkî bir tutum değildir. İşte bu noktada insan olmakla, iyi 
insan olmak arasındaki fark belirmeye başlamaktadır. İyi insan olma cephe-
sinden meseleye bakacak olursak: İyi insan; bireysel varlığını en uygun tarz-
da, yani bilgi-amel uygunluğu içinde, hayatıyla ortaya çıkardıktan sonra ha-
yatında sahip olduklarının ortaklarını düşünmeye başlayan kimsedir. Böy-
le bir kimse, İslâm irfanına göre ilk önce varlığını kendisine bahşeden Rab-
bine hamd eder, şükreder. Bu şükür, Rabbinin ondan istediği tarzdaki haya-
tı, O’nun peygamberlerinin örnekliği doğrultusunda yaşamasıdır. Yoksa tes-
pihin tanelerine şükür söyletmek değildir. Belki tespihin taneleri ile beraber 
yüreğine, cebine, aklına, endamına, güzelliğine şükür demeyi öğretmektir ve 
öylece de yaşayabilmektir.





İNSANA SON ÇAĞRI  
KUR’AN’I NASIL ANLAMALIYIZ?*

Prof. Dr. İbrahim Hilmi Karslı

Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi İslami ilimler Fakültesi

GİRİŞ

Tarih boyunca Allah Teâlâ insanı yalnız bırakmamış, görevlendirdiği el-
çiler vasıtası ile benimseyeceği inanç prensipleri ve hayatında uygula-

yacağı ibadet ahlak ve diğer ilkeleri ona göndermiştir. Kur’an, vahiy zinciri-
nin bir devamı olup Allah Teâlâ’nın insanoğluna yaptığı çağrıların sonuncu-
sudur. O, Hz. Muhammed’e Arapça olarak melek Cebrail aracılığı ile vah-
yedilmiştir. O günden bugüne nesilden nesile hiçbir değişikliğe uğramadan 
nakledilmiştir. Kur’an geldiği andan itibaren insanlar tarafından kendisinin 
bir benzerinin asla getirilemeyeceği çağrısını yapmıştır.1 Tarih boyunca gelen 
peygamberler mesela Hz. Musa sihirle, Hz. İsa tıpla ilgili mucizelerle gönde-
rilmişlerdir. Ancak bunlar zamanlarıyla sınırlıydı. Hz. Muhammed’in en bü-
yük mucize ve delili ise Kur’an’dır, dolayısıyla kıyamete kadar geçerliliğini 
devam ettirecektir.2 Kur’an, sadece insanları değil, cinleri de muhatap almış 
ve onları kendisine hayran bırakmıştır.3

* Bu makale, “Kur’an’ı Anlamaya Giriş” adıyla Diyanet İşleri Başkanlığı Yayınlarından 
çıkan kitabımızdan özetlenerek hazırlanmıştır.

1. Bakara, 2/23-24.
2. Buhârî, İ’tisâm, 1.
3. Cin, 72/1-2.
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Müslümanların değerler sisteminde Kur’an eşsiz bir yere ve kutsiyete sa-
hiptir. Ona izafe edilen bazı yücelikler şunlardır: Kur’an, geçmiş ve gelece-
ğe, fizik ve fizik ötesi âleme ait bilgilerin kaynağıdır. Yine o, ilim, hikmet ve 
ilâhî sırların hazinesi olup insanlığa yapılan hem bir uyarı hem de bir müj-
dedir. Ona denk düşecek, onunla yarışacak başka bir söz yoktur, bir kelâm 
harikasıdır. Bütün güzelliklerin, rahmetin ve şifanın kaynağı olup ona bağla-
nanlar sonsuz saadet ve güzelliklere mazhar olurlar. Bunlar, Kur’an’ın Müs-
lüman hafızadaki üst değerini ortaya koyan tespitlerden sadece bazılarıdır. 
Müslümanlar, ya kahir ekseriyetiyle manasını anlamadan bu şekilde Kur’an’a 
inanmaya devam edecek ya da onun ayetlerini anlayacak ve getirdiği ilâhî de-
ğerleri yaşamaya çalışacaktır. Birinci yol tercih edilirse o, mutlak hakikat ve 
kutsalın eşsiz bir sembolü olarak kabul edilmeye devam edecek; fakat mümi-
nin iman ve amelî hayatının gelişmesinde hedeflediği değişim ve dönüşümü 
gerçekleştirmeyecektir. Bereket ve uğur getirir düşüncesiyle dini merasimler-
de bazı ayetleri tilavet edilecek; ancak insanların, ilâhî değerler istikametin-
de zihin, gönül ve amel olarak yücelmelerine pek bir katkı sağlamayacaktır. 
Eğer ikinci yol tercih edilecekse onun nazil olduğu tarihle ilişkisi, muhteva-
sı, ele aldığı konular, anlaşılma ve tefsir edilme yöntemleri hakkında bilgi sa-
hibi olmak önemlidir. Yine okuyucunun ondan istifade etme noktasında ki-
şisel hazırlık ve yönelişleri dikkatten uzak tutulmamalıdır. Bu makalede kısa-
ca bu konulara değinilecektir.

A) KUR’AN’IN ÇAĞRISI,  
ANLAŞILMASI VE İNSANIN ONA OLAN İHTİYACI

Kur’an-ı Kerim Hz. Âdem’den itibaren bütün peygamberlerce tebliğ 
edilen ilâhî dinin son şeklidir. Öncekileri kuşatıcı bir mahiyet arz etmek-
tedir. Bu yönüyle Hz. Musa ve Hz. İsa’ya gönderilen Tevrat ve İncil’i asıl-
ları itibariyle tasdik eden ve onlardaki doğruları gözeten bir özellik ortaya  
koyar.4

Yahudilik ve Hıristiyanlığın kutsal kitapları Eski Ahit ve Yeni Ahit’tir. An-
cak asıllarının muhafaza edilmesi açısından bunlarla Kur’an arasında önem-
li farklar vardır. Meselâ hafızlık geleneği Kur’an’a mahsustur. Çünkü Yahu-
di ve Hıristiyan geleneklerinde ezberleme bir muhafaza yolu olarak uygulan-
mamıştır. Yine Eski Ahit ve Yeni Ahit olarak isimlendirilen bu kitapların olu-

4. Mâide, 5/48.
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şumu uzun dinî ve tarihî gelişmenin bir neticesidir. Tevrat’ın nihaî şeklini al-
ması, Hz. Musa’dan yaklaşık on üç asır sonra milâdî I. yüzyılda gerçekleşe-
bilmiştir. Bu açıdan Tevrat metninin oluşumu, Hz. Musa’dan sonraki duru-
mu, mevcut Tevrat nüshasının hangi dönemde kimler tarafından yazıldığı gi-
bi hususlar ilmî bakımdan tartışmalıdır. Diğer taraftan mevcut İnciller’in Hz. 
Îsâ tarafından yazılmadığı Hıristiyanlarca da kabul edilmektedir. Bunlar on-
dan en az otuz yıl sonra yazılmaya başlanmış ve miladi I. Yüzyılın sonunda 
yazma işi tamamlanmıştır. Kur’an’a gelince, nüzul sürecinin başından itiba-
ren Resûl-i Ekrem ve bazı sahâbîler tarafından bütün ayetleri hem ezberlen-
miş hem de yazıya geçirilmiştir.5

Kur’an, şu anda yeryüzünde mevcut kutsal kitaplar içerisinde tevhit inan-
cını kesin çizgilerle ortaya koyan tek kitaptır. Nazil olduğu Hicaz bölgesin-
de müşrik, Yahudi ve Hıristiyan toplulukları vardı. Her üç topluluk da esas 
itibariyle mutlak kudret ve ilim sahibi olan Allah’ın varlığına inanıyorlardı. 
Bunlardan Yahudi ve Hıristiyanlar aslında tevhit geleneğinden gelen toplu-
luklardı; ancak tarihsel süreçte bundan sapmışlardı. İşte Kur’an vahyi, puta 
tapmanın yaygın olduğu ve tevhit inancının şirkle bulaştırıldığı böyle bir or-
tamda gelmiştir. Fakat ulûhiyetin/ilahlığın sadece Allah’a ait olduğu temel il-
kesini getirerek Yaratan ile yaratılanın vasıf ve özelliklerini hiçbir tartışmaya 
mahal bırakmayacak şekilde birbirinden ayırmıştır.

Kur’an’ın getirdiği temel ilkelerden bir diğeri de ahiret inancıdır. Bu 
inanç, dünya hayatından sonra başlayıp ebediyen devam edecek olan ikinci 
bir hayatı öngörür. Kur’an’dan önceki semavî kitaplarda da ahiret inancına 
yer verilmiştir. Ancak konu hiçbir zaman Kur’an’daki kadar açık ve etkileyi-
ci bir şekilde ifade edilmemiştir. Kur’an’da yüzden fazla terim ve deyim kul-
lanılarak ahiret inancı işlenmektedir. Bu tekrarın hedeflerinden biri de, dün-
ya ile ahret arasındaki psikolojik mesafeyi kısaltarak müminin ruhunu yücelt-
mek ve hayatını ebedileştirmektir.6

Bu ilahi kelam geldiği ilk andan itibaren muhatapları üzerinde büyük bir 
etki uyandırmıştır. Hz. Peygamberin ondaki inanç, ibadet ve ahlak ilkelerini 
tebliğ edip hayata geçirmesi ciddi bir değişim ve dönüşüme sebep olmuştur. 
İlk Müslümanlar ayetleri okudukça iman ve İslam konusunda kararlılıkları 
arttı, sevinip birbirine bunu müjdelediler.7 Vahyi öğrenip öğretmeyi, müza-
kere edip ezberlemeyi, ona bağlanıp amel etmeyi hayatlarının gayesi edindi-

5. Ömer Faruk Harman, “Kur’an (Kur’an ve Kitab-ı Mukaddes)”, DİA, XXVI, 412-413.
6. Bekir Topaloğlu, “Âhiret”, DİA, I, 543-544.
7. Tevbe, 9/124.
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ler. Cebrail’in gelmesi, ayetleri getirmesi, ilk Müslümanların yaşadıkları ha-
yatın bir parçası idi. İlâhî mesajlar onların gündemini oluşturdu, onun verdi-
ği müjde ve uyarılarla hayatlarını sürdürdüler. Ayetler geldikçe hayatları an-
lam kazandı, fakat o kesildikçe eksikliğini derinden hissettiler. Çünkü onlar, 
Kur’an’ı Allah Teâlâ’nın kendilerine bahşettiği bütün hayır ve güzelliklerin 
kaynağı, sonsuz mutluluk ve saadetin rehberi olarak gördüler. Onu güzelce 
anladılar, maksatlarını kavradılar, hayatın bütün alanlarında olanca gayret-
leriyle onunla amel ettiler. Zira onlar biliyorlardı ki, “Onunla konuşan doğ-
ru söyler; onunla hükmeden adaletli olur, onunla amel eden eşsiz mükâfata 
erer ve ona davet eden dosdoğru yola çağırmış olur.”8 Ashab-ı Kiram sadece 
bireysel olarak Kur’an’ı yaşamakla yetinmediler, ayrıca ayetlerin barışa, ada-
lete, onurlu ve şerefli bir hayata çağıran aydınlık mesajlarını insanlara ulaş-
tırmak için her türlü çile ve zorluğa katlandılar, hicret ettiler, mal ve canları-
nı bu uğurda feda etmekten çekinmediler.

Şu olay, Sahâbe’nin Kur’an sevgisini bizlere göstermesi açısından mani-
dardır: Hz. Peygamber henüz ebedi âleme irtihal etmişti. Hz. Ebû Bekir, Hz. 
Ömer’le beraber Ümmü Eymen’in ziyaretine gitmişlerdi. Yanına vardıkların-
da bu yaşlı kadıncağız ağlıyordu. Onu bu halde görünce “Niçin ağlıyorsun, 
Peygamber’in Allah Teâlâ katında ereceği mükâfatın daha hayırlı olduğunu 
bilmiyor musun?” Diyerek onu teselli etmek istediler. Bunun üzerine vahiy 
sevdalısı bu kadıncağızın dilinden şu sözler döküldü: “Bilmez olur muyum? 
Elbette ki Allah’ın elçisi, sonsuz güzelliklere ve yüceliklere ermiştir. Ben onun 
ölümüne değil, onun ölümüyle vahyin kesilmesine ağlıyorum.” Bu söz onla-
rı da hüzünlendirdi ve hep beraber ağladılar.9

Yüce Kur’an, sonraki dönemlerde dünyanın dinî, sosyal ve siyasî tari-
hi üzerinde köklü ve kalıcı etkiler yapmıştır. Asırlar boyunca sayısız insa-
nın ferdi ve toplumsal hayatlarında, inanç ve pratiklerinde ilham ve feyiz 
kaynağı olmuştur. Müslüman toplulukların zor dönemlerden geçtiği günü-
müzde bile yeryüzünün değişik coğrafyalarında yaşayan kadınıyla erkeğiy-
le milyarlarca Müslüman, onun içerdiği talimat ve telkinlerden esinlenerek 
yaşamaktadırlar.

Kur’an, insanlık tarihinde en önemli medeniyetlerden biri olan İslam kül-
tür ve medeniyetinin temel kaynağıdır. İlmi ön plana çıkarmıştır. Nitekim ilk 
insanın isimleri bilmesi ile meleklerden üstün bir payeye erdiğine işaret eder.10 

8. Tirmizî, 8, 29.
9. Müslim, Fedâilu’s-sahâbe, 103.
10. Bakara, 2/31.
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Kur’an vahye ilim demiş,11 Hz. Muhammed’e hitaben: “Deki: rabbim ilmimi 
artır” tavsiyesinde bulunmuştur.12 Bunlar onun vahiyle aydınlanmış akla ve 
bilgiye verdiği önemi göstermektedir. İslam medeniyetini bir “kitap” ve “bi-
lim” medeniyeti haline getiren Kur’an’dır. O, hakikate ve gerçeğe varmada 
zanla hareket etmemek,13 taklide sapmamak,14 aksine kesin bilgi ve belgeye 
dayanmak ilkelerini getirmiştir.15 Yine o, ilim, hikmet, kitap, tefekkür, tezek-
kür, tefakkuh, taakkul gibi bilgi ve düşüncede derinleşmeyi ifade eden çok sa-
yıdaki kavramı defalarca kullanmıştır. Böylece başta doğrudan Kur’an’a da-
yalı ilimler olmak üzere bütün ilim dallarında mensupları arasında bir araş-
tırma ruhu ve heyecanı uyandırmış, İslam medeniyetinin temelini oluşturan 
ilim ve irfan hamlesinin öncüsü olmuştur.

Yüce Kur’an, dün olduğu gibi bugün de insan için dosdoğru olana, en fay-
dalı, en iyi ve en güzel olana çağırmaktadır.16 O, hep insanlığın önünden git-
miş, yolunu ve ufkunu daima aydınlatmıştır. Kur’an’ın emirlerinden hangisi 
dün insanlığa faydalı idi de bugün lüzumsuz bir hale gelmiştir ki? Meselâ in-
sanı kötülük ve çirkinliklerden arındıran namaz için böyle bir şey söyleyebi-
lir miyiz? Yine fakirle zengin arasında ülfet ve kardeşlik köprüleri tesis eden 
zekât, sadaka bugün lüzumsuz hale mi gelmiştir? Diğer taraftan İslam’ın ai-
le bağlarını korumaya yönelik teklif ettiği değerler, dün faydalı idi de bugün 
bunlardan uzaklaşılması iyi mi olmuştur?

Kur’an, dinî, manevî olanla ilişkilerin zayıflamaya yüz tuttuğu günümüz-
de bile milyonlarca insanın elinden tutmakta, şiddet, haksızlık, hayasızlık ve 
çirkeflikten onları uzaklaştırmaktadır. Buna karşılık hayır, cömertlik, fedakâr-
lık ve diğerkâmlık konularında onları teşvik etmekte ve aktif hale getirmek-
tedir. Yine Kur’an, dün olduğu gibi bugün de yeryüzünde mazlumların, mağ-
durların umut kapısı, yaşama sevinci ve hayatın anlamı olmaya devam etmek-
tedir. İnsanların yollarına ışık tutmakta, akıllarını aydınlatmakta, gönülleri-
ne güven ve huzur vermektedir. Gittikçe yaygınlaşan hoyratlık, acımasızlık 
ve şiddete rağmen, kendisine gönül verenleri daima şefkate, inceliğe ve ne-
zakete davet etmektedir. Çünkü “Gerçekten bu Kur’an, en doğru yola götü-
rür ve iyi işler yapan müminler için büyük bir mükâfat olduğunu müjdeler.”17

11. Bakara, 2/120.
12. Taha, 20/114.
13. Yunus, 10/36.
14. Bakara, 2/170.
15. Bakara, 2/111, Enbiya, 21/24.
16. İsra, 17/9.
17. İsra, 17/9.



54 • İSLÂM DÜŞÜNCESİ KILAVUZU

İnsanın bu dünyada bütün uğraşılarının esas hedeflerden birisi güven ara-
yışıdır, kaygı ve korkulardan kurtulma çabasıdır. İnsan, kendi varlığını ve ge-
leceğini güvende hissettiği ölçüde mutlu olur, aksi bir durumda da endişeli ve 
huzursuzdur. Çünkü yaratılışı itibariyle o aciz, geleceği konusunda garantisi 
olmayan bir özelliğe sahiptir. Nitekim bu durum sebebiyle insan, Kur’an’ın 
ortaya koyduğu iman, ibadet ve ahlâk ilkelerine bağlanarak Allah’ın koru-
ma ve kayırması altına girer. Sonsuz şefkat ve merhamet sahibi Yüce Yaratı-
cı’nın kendisine dünya ve ahirette dost olduğuna yakinen inanarak güven bu-
lur, O’nun yardım, destek ve himayesini her zaman yanı başında hissederek 
yaşar.18 Böylece bu dünyada acizliğin ve yalnızlığın doğurduğu kaygı, huzur-
suzluk ve gelecek endişesinden gittikçe uzaklaşır.

Toprağın suya ihtiyacı neyse, insanın da vahye ihtiyacı odur. Toprak na-
sıl ki yağmur sayesinde her türlü tat, renk ve güzellikteki bitki, çiçek ve mey-
veyi verirse, insan da vahyin rahmet ve bereketiyle çeşit çeşit manevî ve ah-
lâkî güzelliklerle bezenir. Nitekim Resûl-i Ekrem, vahyi toprağa düşen yağmu-
ra benzetir ve şöyle der: “Allah’ın benimle gönderdiği hidayet ve ilim, (fark-
lı yapılardaki) topraklara düşen bol yağmura benzer. Bunlardan bazıları te-
mizdir, suyu alır, bol bitki ve ot yetiştirir. Bazıları kuraktır, suyu (yüzeyinde) 
tutar. Bu sudan insanlar yararlanır; hem kendileri içerler hem de (hayvanla-
rını) sularlar ve ziraat yaparlar. Diğer bir toprak çeşidi de vardır ki dümdüz-
dür. (Ona da yağmur düşer ama) o ne su tutar ne de bitki yetiştirir. Allah’ın 
dinini inceden inceye kavrayan, Allah’ın beni kendisiyle gönderdiği hususlar-
dan faydalanan, öğrenen ve öğreten kimse ile (bunları duyduğu vakit kibrin-
den) başını bile kaldırmayan ve kendisiyle gönderildiğim Allah’ın hidayetini 
kabul etmeyen kimsenin misali işte böyledir.”19 Yine ayette vahiy, kökü ye-
rin derinliklerinde, gövdesi ve dalları gökyüzüne doğru uzanmış her zaman 
meyve veren bir ağaca benzetilir.20

Eğer insan Kur’an’la beraber yaşamayı başarırsa, hayatı ve ölüm sonra-
sını gerçek yüzüyle tanıyacaktır. Allah Teâlâ’nın kendisine olan lütuf ve ih-
sanının ne kadar cömertçe olduğunu daha yakından görecektir. Şu ilâhî be-
yanda işaret edildiği gibi okuduğu her bir ayet, zihninde yeni bir anlam ka-
zanacak, manevî bir iklimi teneffüs etmesine sebep olacaktır: “Ey insanlar!  
Rabbinizden size hakikatin bir delili geldi ve size aydınlatıcı bir ışık gönder-
dik. Allah’a iman edenlere ve O’na sımsıkı sarılanlara gelince, Allah onla-

18. Bakara, 2/257; A’râf, 7/196. 
19. Buhârî, İlim, 20.
20. İbrahim, 14/24-25.
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rı rahmeti ve lütfu ile kuşatacak ve dosdoğru bir yol ile kendisine yönelte-
cektir.”21

Evet, insan Kur’an’la dost olursa, bir gün Rabbinin çok merhametli ol-
duğu ve kullarını çok sevdiği müjdesini alacak,22 bir başka gün Allah yolun-
da fedakârlıkta bulunmanın anlamını yeniden keşfedecektir.23 Bir an gele-
cek, ebedi kurtuluş ve cennetin güzellikleri hayalini süsleyecek,24 bir başka 
zaman gelecek hesap sahneleri kalbini ürpertecek, hafızasında silinmez izler 
bırakacaktır.25 Bir gün hayatın inişli çıkışlı yollarında sabırlı ve kararlı olma-
nın ne kadar gerekli olduğunu anlarken, bir başka gün hayırlı ameller konu-
sunda çok daha fazla gayret etmenin önemini kavrayacaktır.26 Böylece şu ha-
diste belirtildiği gibi rabbânî bir hayatın bu kimsenin davranışlarındaki yan-
sımaları net bir şekilde görülecektir: “Kur’an’ı öğreniniz, okuyunuz ve oku-
tunuz. Zira onu öğrenip okuyan ve onunla amel eden kimsenin hali, içi misk 
dolu, kokusu her tarafa yayılan bir dağarcık gibidir. Kur’an’ı öğrenen ve ha-
fızasında olduğu halde uyuyan kimsenin hali ise, içi misk dolu ağzı bağlı da-
ğarcık gibidir.”27

İnsan Kur’an’la beraber yaşamayı öğrenirse, nefsinin tahrik ve şeytanın 
tuzaklarını aşmanın daha bir kolaylaştığını görecektir. Böylece hayata rah-
manî bir gözle bakmayı öğrenecektir. Allah rızasını kazanma uğruna adımla-
rının daha bir sıklaştığını fark edecektir. Çünkü ayette ifade edildiği gibi ona 
uymak, yeniden var olmak ve ihya olmak demektir.28 Yine Kur’an sayesinde 
o, tevhidi özümseyecek, kula kul olmaktan kurtulup sadece Allah’a kul ola-
caktır. Dolayısıyla haysiyetli ve onurlu bir hayat yaşayacaktır. Çünkü Müslü-
manların izzet ve şerefi, bu Yüce Kitab’ın çağrısına kulak vermek, onun içer-
diği emir ve yasakları yerine getirmekten geçmektedir.29

İnsan Kur’an’la beraber yaşamayı öğrenirse, sıkıntı ve musibetlerin üst 
üste geldiği, yaşama mecalinin kalmadığı anlarda ona direnme gücü verecek 
ve yeniden onu hayata bağlayacaktır. Tevhit şuuruyla insandaki kalp, akıl ve 
irade kuvvetleri birleşecek, böylece o yeni bir dinamizm ve güç kazanacak-

21. Nisâ, 4/174-175.
22. Hûd, 11/90.
23. Bakara, 2/261.
24. Hadîd, 57/12.
25. Abese, 80/34-37.
26. Mü’minûn, 23/61.
27. Tirmizî, Sevâbu’l-Kur’an, 2.
28. Enfâl, 8/24.
29. Enbiya, 21/10.
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tır. Duygu ve düşünceleri bulandığında, vahiy zihnini arındıracak, yaratılış 
ve dünyada varoluş amacını ona yeniden hatırlatacaktır. Çünkü Kur’an, ge-
tirdiği hayat dolu mesaj ve ikna edici delilleriyle insanların basiretlerini açan, 
kalplerini aydınlatan bir kitap olarak kendini tanıtır.30

Kur’an’la beraber yaşamanın ne demek olduğunu bir de müfessir Seyyid 
Kutub’tan dinleyelim: “Kur’an’ın gölgesinde hayat bir nimettir. Bu nimeti an-
cak tadanlar bilir. Ömrü yücelten, çirkefliklerden arındıran ve mübarek kı-
lan bir nimettir bu. Hamd olsun Allah’a, bana Kur’an’ın gölgesinde bir müd-
det yaşamayı lütfetti. Orada hayatımda hiç tatmadığım nimetleri tattım. Ha-
yatı yücelten, onu kötülüklerden temizleyen ve mübarek hale getiren bu ni-
metin lezzetini orada hissettim. Şu Yüce Kur’an vasıtası ile benimle konuşan 
Yüce Allah’ın sözlerini duyarak, işiterek yaşadım orada. Ben ki basit ve aciz 
bir kul… İnsana yapılan bu ulvi ve yüce ikram, ne büyük bir lütuftur? Haya-
tın bu kitap vasıtasıyla vardığı o yükseklik ne yüksekliktir? Kerem sahibi Ya-
ratıcı’nın insanoğluna bahşettiği bu kıymetli makam ne büyük bir makamdır? 
Kur’an’ın gölgesinde insan varlığının gayesi ve bütün mevcudatın hedefi olan 
o mükemmel, o kapsamlı, o yüce, o temiz tasavvurla dola dola yaşadım.”31

İnsana kazandırdığı bütün bu değerlere karşın günümüz Müslümanları-
nın Kur’an’la olan ilişkileri nedir? Evet, bugün Müslümanların Yüce Kur’an’ın 
kendisine saygıda kusur etmedikleri bir gerçektir. Hatta dinî uygulamalara ge-
reken hassasiyeti göstermeyenler bile, Mushaf’ın kendisine karşı son derece 
hürmetkârdırlar. En azından uğurlu gelir inancıyla evlerinin mutena bir ye-
rinde onu saklar, cenaze ve benzeri merasimlerde sevap ümidiyle ondan be-
lirli sûre ve ayetleri okur veya okuturlar. Toplumun “Kur’an” isminin geçtiği 
hayır faaliyetlerine karşı özel bir ilgisi vardır. Bu da, ona izafe ettikleri kutsi-
yeti göstermesi bakımından dikkat çekicidir.

İnsanlar hayatlarının değişik safhalarında Kur’an’a yer verirler. Meselâ 
kıldıkları namazlarda ondan ayet ve sûreler okurlar. Ayrıca namazda oku-
dukları bazı dualar da yine Kur’an’da yer alan ayetlerdir. Müslümanlar, sade-
ce hayatlarının doğum, sünnet, evlilik ve ölüm gibi önemli aşamalarında de-
ğil, Kur’an ayı olarak bilinen ramazan ayında ve cuma gecelerinde de Kur’an 
okur, bütün bunları da ibadet şuuru içinde yaparlar. Yine Kur’an’ın baştan 
sona hatmedilmesinin, halkımız nazarında ayrı bir önemi vardır. Hele ilerle-
yen yaşlarda onun aslından tekrar tekrar okunması, bazı Müslümanların iba-
det şuuruyla huşu içerisinde gerçekleştirdikleri bir tutku haline gelir.

30. Câsiye, 45/20.
31. Seyyid Kutub, fi Zılâlı’l-Kur’an, Dâru’ş-şurûk, bs. 17, Beyrut 1992/1412, I, 11.
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Bütün bu olumlu yönlerine rağmen bugün toplumumuzun Kur’an’ı anlama 
konusunda yeterince gayret sarf ettiğini söylememiz zordur. Bu İlahi Kelam, 
kendisine reva görülen bu muameleyi ve ilgisizliği hak etmemektedir. Çünkü o, 
sadece kutsallaştırılsın ve bir inanç nesnesi olarak kabul edilsin diye gönderil-
memiştir. Aksine onun temel amacı, insanın aklı ve vicdanıyla buluşmak, hayat 
yolculuğunda ona rehberlik yapmak, dünya ve ahrette onu aydınlığa ve esenli-
ğe kavuşturmaktır. İşte bunu gerçekleştirebilmek için, Kur’an’la olan ilişki sa-
dece kutsama, yüceltme ve duygusal boyutta kalmamalı, anlama ve zihinsel bo-
yutu da kapsayacak bir niteliğe kavuşmalıdır. Çünkü değişim zihniyetten baş-
lar. Vahiyle düşünen, vahiyle hisseden ve vahiyle yaşayan bireyler yetişmediği 
müddetçe Kur’an’ın hedeflediği insan ve toplumun oluşması mümkün değildir.

Kur’an’la olan ilişki tarzı, tarihi süreçte farklılaşmış ve pek de doğru ol-
mayan şekiller kazanmıştır. Meselâ göz değmesini gidermek veya çeşitli hasta-
lıklardan ve musibetlerden korunmak için muska taşımak âdeti bunlardan bi-
ridir. Evet, bunu ne Sahabe’de ne de onların öğrencilerinde görebiliyoruz. Yi-
ne tarihte olduğu gibi günümüzde de bazı çevrelerin, Kur’an’ı adeta çözülme-
yi bekleyen bir şifreler kitabı, gizli öğretiler mecmuası olarak algıladıklarına 
şahit olmaktayız. Kur’an, sözde bir takım bilimsel keşifleri haber vermekte ve 
son asırlarda meydana gelen önemli olayların tarihini bizlere bildirmektedir. Bu 
bağlamda ayetlerin, arının kromozom sayısı ve insandaki DNA şifresine işaret 
ettiği, yine Genetik biliminin başlangıcı, insanın aya çıkması ve ilk uzay aracı-
nın göklere fırlatılması tarihlerine imalarda bulunduğundan bahsedilmektedir. 
Bu görüşler ileri sürülürken, ilmî metotların göz ardı edildiği görülmektedir.

Bütün eğitim sistemlerinin hedefi, kendi amaçları doğrultusunda insana 
bir takım davranış değişiklikleri kazandırmaktır. Bunun için de insanın aklı-
na hitap ederler, zihin, duygu ve sanat yönlerinden gelişmesini hedeflerler. 
Kur’an’ın gayesi de, ilâhî değerler istikametinde insanın davranış değişikliği 
kazanması ve buna göre ferdi hayatını ve sosyal ilişkilerini düzenlemesidir. Bu 
sebeple de akıl sahiplerini muhatap alır, onların idrak ve anlayış melekeleri 
ile iletişim kurmayı amaçlar. Onun elindeki en büyük kozu, akıl, düşünce ve 
duyguları harekete geçirmektir. İlgili ayetlerden bazıları şunlardır: “Kur’an’ı 
iyice düşünmüyorlar mı? Eğer Allah’tan başkası tarafından gelmiş olsaydı on-
da birçok tutarsızlık bulurlardı.”32 “Kur’an’ı hiç düşünmüyorlar mı?”33 “Onlar 
hâlâ Allah’ın kelâmını iyice düşünmediler mi?”34 “Bu Kur’an, onunla uyarıl-

32. Nisâ, 4/82.
33. Muhammed, 47/24.
34. Mü’minûn, 23/68.
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maları, Allah’ın tek ilah olduğunu bilmeleri ve akıl sahiplerinin düşünüp ders 
alması için insanlara yapılan bir tebliğdir.”35 “Düşünüp manasını anlamanız 
için biz onu Arapça bir Kur’an olarak indirdik.”36 Görüldüğü gibi bu ve ben-
zeri birçok ayet, Kur’an’ı iyice anlamanın ne denli önemli olduğunu apaçık 
bir şekilde ortaya koymaktadır. Çünkü onun yol göstericiliğinden istifade et-
menin bir başka yolu yoktur. Diğer bir ifadeyle onun en önemli silahı insa-
nın anlama ve idrak melekesini harekete geçirmektir. Dolayısıyla bunun ger-
çekleşmemesi, ifade yerinde ise, elindeki bu silahın ondan alınması veya eli-
nin kolunun bağlanması demektir.

Bilindiği gibi Hz. Peygamber’in, Kur’ân’ı öğrenmenin ve öğretmenin öne-
mine dair beyanları çoktur.37 Kültürümüzde söz konusu hadislerin daha zi-
yade Kur’an’ı tecvit üzere okuyup öğrenmenin fazileti bağlamında anlaşıl-
dığı görülmektedir. Böyle bir anlayışı bugünkü muhataplar açısından tama-
men göz ardı etmemek gerekir. Ancak Hz. Peygamberin bu teşviklerindeki 
esas amaç, ayetlerin anlaşılması ve içerdiği ibret ve hikmetlerin kavranması-
dır. Diğer taraftan ayette Kur’an’ı “tertîl” üzere tilavet etmek yani acele et-
meden ağır ağır okumak emredilmektedir.38 Bunun sebebi de, onun incelik-
lerini düşünerek, kalple irtibatını kurarak okumaktır. Esas amacın bu oldu-
ğu açıktır; çünkü bu yüce kitabın indiriliş gayesi, mesajları üzerinde düşün-
mek ve onlardan ibret almaktır.39 Diğer taraftan bilindiği gibi Kur’an, insan-
ları karanlıklardan aydınlığa çıkarmak için gelmiştir.40 Peki, ayetler anlaşıl-
madan bunun gerçekleştirilmesi mümkün müdür? Yine Kur’an, öğüt ve tel-
kinlerinden istifade edilmek üzere insana gönderilmiştir.41 Öyle ise, anlaşıl-
mayan bir kitaptan öğüt alınması söz konusu olabilir mi? Kur’an’ın bir ismi 
de “ruh”tur; yani o gönüllere can veren manevi bir hayat kaynağıdır.42 Peki, 
akılla buluşmayan bir vahyin insana hayat vermesini, onu ihya etmesini bek-
lemek ne kadar doğru olur?

Bütün bunlar, günümüzde ‘anlama eksenli’ bir Kur’an öğretiminin gerek-
li olduğunu ortaya koymaktadır. Kur’an’ın güzel okunması, Tecvid kuralla-

35. İbrahim, 14/52.
36. Yusuf, 12/2.
37. Buhârî, Tefsiru’l-Kur’an, 21, Dârimî, Sünen, Fezâilu’l-Kur’an, 1; Tirmizî, Sünen, 

Sevâbu’l-Kur’an, 18. 
38. Müzzemmil, 73/4.
39. Sâd, 38/29; Yûsuf, 12/2.
40. İbrahim, 14/1. 
41. Nahl, 16/44.
42. Şûra, 42/52; Enfal, 8/24.
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rına özen gösterilmesi ve harflerin doğru çıkarılması metotları devam etti-
rilmelidir. Ancak esas amaç bu İlahi Kelam’ın anlaşılmasıdır. Çünkü hiç bir 
söz, “anlatma” ve “anlama” maksadı olmaksızın söylenmez. Aksine her söz, 
muhataplar tarafından anlaşılsın diye dile getirilir. Elbette ki, Allah’ın kelâ-
mı söz konusu olduğunda bu daha da önemli hale gelmektedir. Bu açıdan, 
Kur’an’ın güzel bir şekilde tilavet edilmesi faaliyeti bir ara basamak olarak 
görülmeli, ancak ayetleri anlama, onlar üzerinde düşünme ve yaşama amaç 
haline getirilmelidir.

“Kur’an’ı anlama” kavramını “ilmî anlama” ve “amelî anlama” şeklinde 
iki şekilde değerlendirmemiz mümkündür. “İlmî anlama”, günümüzde daha 
çok İlahiyat Fakültelerinde gerçekleştirilmekte ve buralarda hem Kur’an’ın 
anlaşılma ve tefsir metoduyla ilgili hem de muhtevası ile ilgili çalışmalar ya-
pılmaktadır. Bunlar tarihte olduğu gibi günümüzde ve bundan sonra da de-
vam edecektir. İkinci anlama yanı “amelî anlama” tarzında ise anlayıp uygu-
lamak önceliklidir. Burada birincisinde olduğu şekliyle Arapçayı, onun ince-
liklerini ve Tefsir ilminin sorunlarını bilmek gerekmemektedir. Çünkü oku-
yucuyu bunlar fazla ilgilendirmemektedir. Onun için esas olan, kolaylıkla an-
laşılan itikadî, ahlâkî ve ibadet hayatıyla ilgili Kur’anî değerlerin pratiğe akta-
rılması ve yaşanmasıdır. Zaten Kur’an’ın geliş amacı da bu değil midir? Nite-
kim Ashab’ın Kur’an’la olan ilişkisine baktığımızda bunu açıkça görüyoruz.43

Yaygın olmasa da, toplumumuzda Kur’an’ın anlaşılmasının sadece ilim 
ehlinin başarabileceği bir etkinlik olduğu şeklinde bir anlayış vardır. Bu tür 
kabullerin, tarihten intikal ettiği anlaşılmaktadır. Geçmişte bunların haklı ne-
denleri vardı. Çünkü telif edilen Arapça tefsirler ilim ehline yönelik olup halk 
ancak vaizler ve hatipler yoluyla bunlardan aktarılanlarla yetiniyordu. Do-
layısıyla sıradan insanların doğrudan Kur’an’ın muhtevasını öğrenmesi diye 
bir şey söz konusu değildi. Ancak günümüzde, Türkçe kaleme alınmış çok 
sayıda meal ve tefsirin bulunması ve halkın anlayabileceği bir dil ve üslubun 
bu eserlerde kullanılmış olması, mezkûr anlayışı anlamsız hale getirmektedir.

Günümüzde Kur’an’la doğrudan muhatap olmanın yanlış olduğu, araya 
muhakkak onu anlayan bir takım aracıların sokulması gerektiği yer yer ifade 
edilmektedir. Elbette ki bu konuda işin uzmanlarına başvurmakta ve onla-
rın bilgi ve tecrübelerinden istifade etmekte fayda vardır. En azından yarar-
lanılacak meal ve tefsirlerin hangileri olabileceği konusunda onların telkin ve 
tavsiyeleri önemlidir. Ancak günümüzde Kur’an’ı öğrenmek isteyen bir kim-

43. Maşalı, Mehmet Emin, “Kur’an’ı Anlamanın Anlamı”, Kur’an’ı Anlama Sempozyu-
mu, (14-16 Mayıs 2010 Dursunbey), İzmir 2011, 110-120.
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se kendi özel gayretleriyle de bu çalışmayı yapabilir. Çünkü sadece mealin 
okunması suretiyle birçok ayetin vermek istediği mesaj rahatlıkla kavranabi-
lir. Anlaşılmasında zorluk çekilen ayetlerde ise el altında bulundurulan bir-
kaç tefsirle bu çalışma sürdürülebilir.

Günümüzde Kur’an’daki konuların öğrenilmesinde mealler önemli bir 
imkân sağlamaktadır. Ancak meallerden istifade etmekle mealciliği birbirine 
karıştırmamak gerekir. ‘Mealcilik’, İslam’ı sadece Kur’an tercümelerinden öğ-
renmeyi ifade eder. Bu, son derece yetersiz, dolayısıyla yanlış bir anlayıştır. 
Çünkü bin dört yüz yıllık İslami ilimler mirasını göz ardı etmek anlamını ta-
şır. İslam’ın salt mealle anlaşılıp yaşanabileceği iddiasını savunur. Dolayısıy-
la burada meal, Hz. Peygamberin sünnetini ve on dört asırlık İslam ilim mi-
rasını adeta bir dışlama aracı olarak kullanılır. Bu anlamda meal okuma vur-
gusu, ideolojik bir boyut da kazanabilmektedir. Çünkü geleneğin dışlanma-
sı, hâkim görüş ve anlayışları meşru hale getirme sonucunu doğurmaktadır. 
Böylece İslam’la bağdaştırılması mümkün olmayan yanlış bir takım yorumla-
rın kolayca yapılmasına kapı aralanmaktandır.

B) KUR’AN’IN NÜZUL TARİHİYLE İLİŞKİSİ,  
İLAHİ KAYNAKLI OLUŞU, MUHTEVASI VE TERTİBİ

Nazil olduğu dönemlerde İslam tebliğinin, geçirdiği tarihsel serüveni 
Kur’an’dan izlemek mümkündür. Gerek müşrikler ve Ehl-i kitap gerekse mü-
nafıkların İslam daveti karşısındaki tutumlarına ayetlerde geniş yer verilir. Bu 
İlahi Kelam, kimi zaman inkârcıların anlaşmalara bağlı kalmamaları, içlerin-
de besledikleri husumet ve düşmanlıkları ortaya koymuş, kimi zaman da iti-
kat ve yaşayışlarındaki batıl, sapma ve çelişkileri göstermiştir.

Evrensel bir çağrı olan Kur’an’ın o günkü sosyal ve kültürel şartlarla iç içe 
oluşu tabii bir durumdur. Çünkü sınırlı bir bölgeden başlamak ve o bölgenin 
inanç, örf, adet ve yaşayış tarzını dikkate almak, mesajın ortaya konulması, 
insanların eğitim-öğretimi açısından belki de bir zarurettir. Bilindiği gibi bü-
tün dünya görüşleri, ideolojik akımlar ve dinler, somut örnek, belirli olgu ve 
olaylardan hareketle mesajlarını iletmişlerdir. Aksi takdirde yapılan çağrılar, 
soyut (mücerret) bir hale gelir, insan ve toplum nazarında istenilen karşılığı 
bulamaz. İşte Kur’an vahyinin de, bu tür sebeplerle öncelikle o dönemin şart-
larını esas alarak insanlığa mesajlarını verdiğini söyleyebiliriz.44

44. Meselâ bk. Enâm, 6/140; Mâide, 5/103; Mücâdele 58/2. 
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Kur’an’ın ilahi kaynaklı olduğuna dair delillerden şu şekilde bahsetmek 
mümkündür. Bilindiği gibi bu İlahi Kelam, kendisinin benzeri bir sözün ge-
tirilemeyeceğine dair bütün muhaliflerine meydan okumuştur.45 Peki, Yüce 
Allah’tan bir destek almadan sıradan bir kimsenin böyle bir çağrıya ve bu ifa-
deleri kullanmaya cesaret etmesi ne kadar mümkündür? Çünkü Arap edebi-
yatı tarihi, o dönemlerde şairler arasında edebî rekabetin şiddetli ve yarışma 
kapısının sonuna kadar açık olduğunu ortaya koymaktadır. Dolayısıyla bir 
şairin söylediklerinde bir takım eksikliklerin bulunması ve hedef haline gel-
mesi şüphesizdi.46

Kur’an’ın Allah tarafından Hz. Peygambere vahyedildiğini bildiren çok 
sayıda ayet vardır. Şayet Kur’an Hz. Peygamber’e ait olsaydı, onu Allah’a de-
ğil kendisine izafe eder; bu sayede de şan ve şeref sahibi olurdu. Çünkü hiç 
kimse, kendisine ait olan bir değeri başkasına mal etmez. Edipler ve yazarlar 
arasında kendi fikirlerini başkasına izafe eden görülmemiştir. Aksine başka-
larının düşünce ve keşiflerini şu veya bu yolla kendine mal etmek isteyenler 
çok olmuştur. Şayet denilirse o, kendine ait fikirleri Allah’a mal ederek itibar 
görmesini ve kabul edilmesini istemiş olabilir. Bu durumda neden hadisleri 
Allah’a izafe etmemiştir? sorusu akla gelir. Ayrıca onun sireti ve hayatı ile il-
gili kaynaklar, böyle bir yola yani kendi sözlerini Allah’a izafe etmeye teşeb-
büs etmeyeceğini gayet açık bir şekilde ortaya koymaktadır. Çünkü o hayatı-
nın hiçbir anında, en küçük işlerde dahi, böyle bir aldatmaya teşebbüs etme-
miştir. Onun doğru ve dürüst, güvenilir ve itimada şayan bir kişiliğe sahip ol-
duğu hususu, dost düşman herkes tarafından kabul edilmektedir.47

Kur’an’ın Hz. Peygamber kaynaklı olmadığının delillerinden biri de, vah-
yin bazen Hz. Peygambere ummadığı, beklemediği tekliflerle gelmesidir. Ayet-
ler bazen onun görüşünde hatalı olduğunu bildirir, kimi zaman da meyletme-
diği bir şeye izin verirdi. Az bir miktar oyalanacak olsa, Kur’an’dan şiddetli 
bir ikaz, acı bir tenkit alırdı.48 Eğer Kur’an, Hz. Peygambere ait olsaydı, bu 
şiddetli tenkit ve acı ifadeleri kendisi hakkında kullanması düşünülebilir mi?49

Diğer taraftan Hz. Peygamber, ümmî bir millet içerisinde doğup büyü-
müş okuma yazma bilmeyen bir insandı. Ömrünün kırk yılı ücretli çobanlık 

45. İsra, 17/88.
46. Muhammed A. Draz, En Mühim Mesaj, trc. Suat Yıldırım, Akçağ, Ankara 1985, 

s. 54-55.
47. Draz, 15 vd.
48. Mesela bk. Tahrîm, 66/1; Tevbe, 9/43.
49. Draz, 20-21.
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ve ticaret erbabı olarak geçti. Hz. Peygamberin böyle bir geçmişe sahip oldu-
ğu ona inanan inanmayan bütün araştırmacılar tarafından kabul edilmekte-
dir. Gerçek bu olduğuna göre, onun koskoca bir insanlık tarihinden bahse-
derken, sahasında uzman birçok âlimin dahi bilemediği detaylarla ilgili tes-
pitlerde bulunması, hatta doğrusunu yanlışını ayırarak muhataplarına adeta 
ders vermesi tek bir şeyle izah edilebilir: O da, bu şahsın söz konusu bilgile-
ri Yüce Allah’tan vahiy yoluyla aldığı gerçeğidir.

Kur’an’a beşerî bir kaynak arayacaksak, bunun kendi kavmi olması da 
mümkün değildir. Çünkü Kur’an’ın ifadesiyle onlar “ümmî” kimselerdi. Bu 
kelime, anasından doğduğu gibi kalan ve dine dair bir şey bilmemek manası-
na gelmektedir. Yine Kur’an’ın bizzat kendisi Müşrik Arapların cahil, bilgi-
den yoksun olduğunu defalarca tekrarlamaktadır. Şu halde bizzat kendisi ta-
rafından bilgisizlik ve cehaletle nitelenen bir kavmin, Kur’an’ı ortaya koya-
cak bir muallim yetiştirmesi nasıl mümkün olur?50

Eğer Kur’an’a beşerî bir kaynak aranacaksa, bunun çağdaşı olan Yahudi 
ve Hıristiyan bilginleri olması da mümkün değildir. Çünkü Allah Resulü, pey-
gamberlik öncesi bazı Hıristiyan bilginlerle görüşmüştür, ancak bu görüşme-
ler çok kısa süreli idi. Yine peygamberlik geldikten sonra Yahudi âlimleri ile 
bazı sohbetleri olmuştur. Fakat burada da soran ve öğrenen bu âlimlerdi. Hz. 
Peygamber ise onlara muallim, uyarıcı ve müjdeleyici olmuştur.51

Tek başına hareket eden bir aklın din konusunda ulaşabileceği sonuç 
ancak şu olabilir: Bu âlemin üstünde onu çekip çeviren bir ilâh vardır. O, 
bu kâinatı boşuna yaratmamış, aksine hikmet ve adaletin icaplarına uygun 
olarak onu var etmiştir. Dolayısıyla her insan yaptığının karşılığını –iyi ve-
ya kötü olarak– görsün diye bu dünyayı bir kere daha diriltmesi gerekir. Fa-
kat Kur’an’a baktığımızda onun bu merhalede durmadığını görüyoruz. Ak-
sine bundan fazla olarak Allah’a, meleklerine, kitaplarına, peygamberleri-
ne, ahiret gününe iman vb. birçok konu ortaya konmuştur. Allah’ın sıfatla-
rı, iman ve inkâr eden insanların özellikleri detaylı bir şekilde anlatılmıştır. 
Yaratılışın başlangıç ve sonu açıklanmıştır. Kıyametin özellikleri, cennet ve 
cehennem ayrıntılı olarak tasvir edilmiştir. O derecede ki onları gözümüzle 
görür gibi oluyoruz. İbadetlerin çeşitleri, bunların hangi vakitlerde ve nasıl 
eda edileceği, toplumsal hayatta uyulması ve uyulmaması gereken ahlâk ku-
ralları belirlenmiştir. Ticaret, aile ve ceza hukukuyla ilgili beyanlarda bulu-
nulmuştur. Haram fiiller, yenmesi yasak olan maddeler nelerdir bunlar hak-

50. Draz, 74-75.
51. Draz, 76-83. 
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kında bilgiler verilmiştir. İşte bütün bunların, mektep medrese görmemiş bir 
insan tarafından ilâhî destek olmaksızın ortaya konması mümkün değildir.52 
Ayrıca Kur’an, Arap dilini mükemmel bir şekilde kullanmanın yanında ilim 
ve felsefe alanına girmiş, hukuk, tıp, tabiat, yer ve göğün oluş kanunlarının 
sınırlarından bahsetmiştir. Yine Kur’an sayesinde Hz. Peygamber kardeşliği 
tesis etmiş, adalet ilkesini toplumsal hayatta uygulamış, malî işleri ıslah et-
miş, kadına şahsiyet kazandırmış, zayıf ve mazlumları korumuş, fikir ve vic-
dan hürriyeti getirmiş, tabiat ilimlerine temas etmiştir. Zamanının ilim, fen 
ve edebi sanatlarından hiç birinde tahsil görmeyen ve ömrünü toplumu hak 
ve hakikate ulaştırmak amacıyla kendisine düşman olan kavimlerle müca-
dele ederek geçiren bir zattan, Kur’an gibi bir eserin ortaya çıkmasını ilâhî 
kaynağın dışında bir gerekçe ile izah etmek mümkün değildir.53 Kur’an’ın 
konuları ve muhtevası hakkında da şunları söylemek mümkündür: Bu İla-
hi Kelam’ın en temel konusu akide/inançtır. Tevhit konusuna neredeyse her 
sayfasında yer vermekte veya işaretlerde bulunmaktadır. Baştan sona bütün 
özellikleriyle ilahlığın sadece Allah’a ait olduğu ve O’ndan başka tapılmaya 
değer hiçbir varlık bulunmadığı konusu tekrar tekrar işlenir. En mükemmel 
ve en güzel sıfatlar O’na aittir.54 Görünen-görünmeyen, bilinen-bilinmeyen 
bütün varlıkların yaratıcısı ve sahibidir. Mutlak güç ve kudret O’nun elin-
dedir. Cezası pek çetin ve şiddetlidir; ancak rahmet ve merhameti de bütün 
varlığı kuşatmıştır.55

Tevhide ilave olarak ahiret, peygamberlik, ibadet, ahlâk, toplumsal ha-
yat Kur’an’ın diğer temel konularını oluşturmaktadır. Onun anlaşılmasında 
öncelikle bunların bilinmesi önem arz etmektedir. Bunlarla bağlantılı olarak 
tali diyebileceğimiz konulara da yer verilmektedir. Hz. Muhammed ve on-
dan önceki peygamberlerin mücadeleleri, yaratılış, varlıklar, kâfir ve müna-
fıkların içyüzlerini ortaya koyan konular da bu çerçevede zikredilebilir. Bi-
raz daha açacak olursak, Kur’an, Hz. Âdem’in yaratılışından insanın varoluş 
gayesi ve yeteneklerine; evrenin mükemmel düzeni ve insanın hizmetine ve-
rilmesinden melek, cin ve şeytanın özelliklerine; Hz. İbrahim, Hz. Musa ve 
diğer peygamberlerin tevhit mücadelelerinden Hz. Peygamberin İslam’a da-
vetine; Allah’ın elçilerine verilen mucizelerden nail oldukları diğer ilahi yar-
dımlara; İslam öncesi inanç ve adetlerden hicaz bölgesindeki müşrik ve Ehl-i 
kitap topluluklara; Sahabe-i Kiram’ın İslam’a olan bağlılıkları ve bu uğurdaki 

52. Draz, 46-47.
53. Afzalur Rahman, Sîret Ansiklopedisi, İnkılab, İstanbul 1996, IV, 203-204.
54. İsrâ, 17/110.
55. Â’râf, 7/156.
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fedakârlıklardan münafıkların döneklik ve ikiyüzlülüklerine; Bedir, Uhud ve 
Hendek savaşlarından Hayber ve Mekke’nin fethi, Huneyn Gazvesi ve Te-
bük seferine kadar birçok konuya yer vermektedir. Yine Kur’an, iman, kul-
luk ve salih amelden tevbe, sabır, şükür, ihlas, tevekkül ve takvaya; abdest 
ve teyemmümden namaz, oruç, hac, zekât ve infaka; evlilik, boşanma, iddet 
ve mirastan hicret, cihad, haram yiyecek ve içeceklere; temel hakları koru-
mak, adaleti sağlamak ve iyiliği ayakta tutmaktan ticaret hayatı ve iktisadi 
sorumluluklara; şirk, nifak ve isyandan kibir, haset, gösteriş, iftira ve boz-
gunculuğa; ölüm, sûra üflenmesi, kıyametin kopması, diriliş, hesap, amel  
defteri ve mizandan ebedi saadet ve cezaya kadar birçok konudan bahset-
mektedir.

Kur’an, insanlara hitap ederken, onların akli, ruhi, ahlaki ve estetik yön-
lerini dikkate alır. Mesela ‘Aklî gerçekliği’ arayan insan, mantığını tatmin 
edecek ve aklını ikna edecek delilleri Kur’an’da bulur. Vahyin, şu ayette ol-
duğu gibi, insanı göklere, yere ve Allah’ın yarattığı her şeye bakmaya ve deli-
le dayanmaya davet ettiğini görür: “De ki: “Eğer doğru söylüyorsanız (iddia-
nızı ispat edecek) delilinizi getirin.”56 Diğer taraftan Kur’an, duyular alanına 
giren konularda da gözlem ve deneye dayanmaya çağırır: Şu ayette buna işa-
ret edilmektedir: “De ki: Yeryüzünde dolaşın da Allah’ın başlangıçta yarat-
mayı nasıl yaptığına bir bakın.”57 Yine şu ayette belirtildiği gibi habere daya-
nan konularda doğru ve güvenilir rivayeti esas alır: “Eğer doğru söyleyenler 
iseniz, bundan önceki bir kitap yahut bir bilgi kalıntısı olsun getirin bana!”58

Kur’an, ‘rûhî hakikatleri’ arayan insanların da manevî ihtiyaçlarını gi-
derir ve vicdanlarını doyurur. İmanı talep eden kimse, Kur’an’da Yüce Al-
lah’a, O’na kavuşmaya ve vereceği mükâfata iman etmeyi gerektirecek, yi-
ne inkâr ve şüpheleri giderecek delilleri bulur. Ayrıca kişi, Allah’ın varlığı-
na, birliğine kudretinin büyüklüğüne, hikmetinin sonsuzluğuna, rahmetinin 
nihayetsizliğine götürecek işaret ve kanıtları onda görür. Nitekim şu ayetler 
insandaki sonsuzluk duygusuna hitap etmektedir: “Yeryüzündeki her can-
lı yok olacaktır. Ancak senin hem azamet hem de kerem sahibi Rabbinin za-
tı baki kalacaktır.”59

Yine ‘ahlâkî değerler’i isteyen kimse Kur’an’da aradığını bulur. Bilindiği 
gibi ahlâkın konusu hayır yapmaktır. Kur’an, hakka rehberlik ettiği gibi ay-

56. Bakara, 2/111.
57. Ankebut, 29/20.
58. Ahkâf, 46/4, Kardâvî, a.g.e., 78.
59. Rahmân, 55/26-27.
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nı zamanda hayra da rehberlik eder. Hatta hayır yapmayı müslümanların en 
önemli görevlerinden biri olarak kabul eder ve şöyle der: “(Allah’ı hoşnut ede-
cek) hayırlı işler yapın ki, esenlik ve kurtuluşa eresiniz.”60 Ayrıca Kur’an, in-
sandaki güzellik duygusuna ve sanat zevkine hitap eder ve muhataplarına şu 
çağrıyı yapar: “Biz gökte yıldız kümeleri oluşturduk; ibretle bakıp seyredenler 
için gökyüzüne çok güzel bir görünüm verdik.”61

Diğer taraftan Kur’an’da insanlığın geliştirdiği ve çok değişik bilimlerin 
alanına giren yüzlerce konuya yer verilir. Ancak bu durum, Kur’an’ı bir bi-
limler ansiklopedisi gibi görme neticesine bizleri götürmemelidir. Aksine bü-
tün bunlardan bahsedilirken, onun kendine has bir amacı ve yöntemi vardır. 
Dolayısıyla Kur’an tarihten ve toplumsal süreçlerden bahseder; ancak bir 
Tarih ve Sosyoloji kitabı gibi hikâye etmek ve bilgi vermek amacında değil-
dir. Yine o, canlılardan ve astronomik olaylardan söz eder; fakat Biyoloji ve 
Astronomi bilimlerinin amaç ve metodundan farklı bir şekilde bu konulara 
yer verir. Çünkü Kur’an’ın buradaki gayesi, muhatapları bahsedilen alanlar-
da bilimsel bilgilerle aydınlatmak değil, aksine tevhit, ölümden sonra diriliş 
ve Cenab-ı Hakk’ın kendilerine olan merhameti ve ihsanı konularında onla-
ra mesajlar vermektir.

Kur’an’ın tertibinde kendine has bir yöntemi vardır. Başka bir ifadey-
le konulara yer verilirken ayetlerin iniş sırası veya konu bütünlüğü esas alın-
maz. Aksine burada Allah Teâlâ’nın bildirmesi ile Hz. Peygamber tarafından 
belirlenen bir tertip söz konusudur. Bunun bir neticesi olarak ayetler arasın-
daki bağlantılar konusunda tarih boyunca müfessirler tarafından değişik yo-
rum ve izahlar yapılmıştır. Ancak Kur’an’da yan yana duran pek çok ayetin, 
farklı zaman ve mekânlarda inmiş olduğu da bir gerçektir. Bu nedenle ba-
zen bir konu anlatılırken başka bir konuya geçilir. Böylece Kur’an’ın ana ko-
nuları, Farklı bağlamlarda tekrar tekrar anlatılır. Aslında Kur’an’ın bu değiş-
ken anlatım tarzı, bir açıdan insan tabiatıyla da uyum gösterir. Çünkü insa-
nın iç dünyası ve beklentileri tekdüze bir özellik ortaya koymaz; aksine girift 
bir yapı ve çeşitlilik arz eder. Bahsedilen bu durumun bir neticesidir ki, me-
selâ insan Kur’an’dan bir sayfa okuduğunda, kendi inanç, ibadet ve ahlâk ha-
yatıyla doğrudan ilgili, duygu, düşünce ve beklentilerine aynı anda cevap ve-
ren birçok ayetle karşılaşır.

Yine belirtmek gerekir ki çok çeşitli konuların Kur’an’da adeta iç içe geç-
miş bir dokuma gibi verildiğini görürüz. İnanç konuları, ibadet, ahlâk ve mu-

60. Hac, 22/77, Kardâvî, a.g.e., 80.
61. Hicr, 15/16.
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amelatla beraber verilir. Bu yönüyle Kur’an, adeta bütün unsurları tamamlan-
mış manevî, ruhî bir gıdaya benzer.62 Fakat konu bütünlüğüne, giriş, gelişme 
ve sonuç planlamasına alışık günümüz zihin yapısı, Kur’an’ın kendine has bu 
sunuş tarzı karşısında ilk etapta şaşırabilir. Bu bağlamda okuyucu, meallerin 
birçoğunda yer alan Allah’ın sıfatları, insan ve özellikleri, ahret hayatı, kıya-
met, cennet, cehennem, iman, inkâr, zulüm, adalet vb. konulardaki indeks-
lerden istifade edebilir. Yine konularına göre Kur’an mealleri yayınlanmak-
tadır. Ayrıca son dönemlerde ülkemizde ‘Kur’an’da Hz. Musa’, ‘Kur’an’da 
Günah’ türünden konulu tefsir çalışmalarının sayısı epeyce artmıştır; bunlar-
dan yararlanmak da mümkündür. Çünkü bu eserlerde, belirli konularla alâ-
kalı Kur’an’ın değişik yerlerinde serpiştirilen ayetler, bir bütünlük içerisinde 
ele alınmakta ve tefsir edilmektedir.

Kur’an’ı okuduğumuzda, dikkati çeken özelliklerinden biri de onda tek-
rarların yer almasıdır. Herhalde bunun hikmeti şudur: Bilindiği gibi Kur’an’ın 
nazil olması 23 yıl sürdü. Onun ayet ve sûreleri, İslam davetinin değişik mer-
halelerinde çeşitli ihtiyaçlara göre nazil oldu. İşte bu durum, bazı hususların 
Kur’an’da tekrar tekrar ele alınışını açıklamaktadır. Çünkü İslam’ın tebliğin-
de bir safha, bazen aylar veya yıllarca sürmekte idi. Dolayısıyla bu durum, 
aynı konuların farklı üslup ve ifadelerle tekrarlanmasını ve vurgulanmasını 
zorunlu hale getirmiştir. Burada şu hususu belirtmekte de fayda vardır: Vah-
yin amacı, ilâhî emir ve yasakları insanın sadece bilmesi ve öğrenmesi değil-
dir. Bunun da ötesinde onların şuur ve yaşanan değerler haline gelmeleri he-
deflenmiştir. İşte maksat bu olunca, ilahi emir ve yasakların bir defa değil, sık 
sık tekrar edilmesi gerekmiştir.

C) KUR’AN TEFSİRİNDE USULE AİT BAZI KONULAR

Kur’an’ı anlama ve tefsir etme metoduyla ilgilenen âlimler, onun dili, iç 
bütünlüğü ve nazil olduğu tarihsel şartlarla ilgili bazı ilimlerden bahsetmiş-
lerdir.

Kur’an’ı kendi bütünlüğü içinde anlamak bunlardan biridir. Konuyu şu 
ayetler bağlamında açıklayabiliriz: “Allah dilediğini saptırır, dilediğini de doğru 
yola iletir.”63 “Allah, onların kalplerini ve kulaklarını mühürlemiştir. Gözleri 

62. Muhammed Gazali, Kur’an’ı Anlama Yöntemi, trc. Emrullah İşler, Sor Yayıncılık, 
Ankara 1990, s. 121.

63. İbrahim, 14/4.
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üzerinde de bir perde vardı.”64 Bu ayetlere bakıldığında, iman ve inkârın, ilâhî 
bir zorlama neticesinde meydana geldiği zannedilir. Oysa meseleyi Kur’an’ın 
bütünlüğü açısından incelediğimizde, bu konuda insanın serbest bırakıldığını 
görürüz. Meselâ, ayette mealen şöyle buyrulmaktadır: “Ona doğru yolu gös-
terdik; artık ister şükreder, isterse nankörlük eder.”65 Yine eşsiz adalet sahibi 
olan Allah Teâlâ’nın kullarını hem doğru yoldan saptırması hem de bundan 
dolayı onları cezalandırması düşünülebilir mi? Elbette ki şu ayetin gösterdi-
ği gibi bunu söylemek mümkün değildir: “Allah insanlara zerre kadar dahi 
haksızlık etmez.”66 Dolayısıyla bu ayetler arasını şu şekilde uzlaştırmak müm-
kündür: Kulun hür iradesiyle yaptığı fiiller de dâhil olmak üzere her şey, Al-
lah Teâlâ’nın ilim ve iradesine uygun olarak gerçekleşmektedir. O istemesey-
di kul irade ve tercih sahibi olamazdı; hayrı ve şerri, doğruyu ve yanlışı, küf-
rü ve imanı tercih edemezdi; kulağını hak davetine açamaz veya tıkayamaz-
dı. Kısaca insanlara irade, tercih, güç gibi imkânları ve kabiliyetleri veren Al-
lah Teâlâ’dır. İşte bu anlamda hidayete erdiren, saptıran, mühürleyen, hay-
rı ve şerri işleten O’dur.

Verilen örnekte de görüldüğü gibi ayetleri Kur’an’ın bütünlüğü çerçeve-
sinde anlamak gerekir. Çünkü bir yerde kapalı olan bir ayet başka bir yer-
de açıklanmakta veya umumi (genel) bir manada olan bir ayet başka bir yer-
de tahsis (özelleştirme) edilebilmektedir. Kısaca Kur’an, kendi kendini açık-
layan bir kitaptır. Dolayısıyla ayetler anlaşılırken parçacı bir yaklaşımla ha-
reket edilmemeli ve bahsedilen bütünlük dikkate alınmalıdır. Nitekim tarih-
te olduğu gibi günümüzde de yanlış bir takım tefsir ve mezhebî yaklaşımla-
rın ortaya çıkmasının nedenlerinden biri, bir konudaki ayetlerden birini alıp 
ötekisini göz ardı etmekten kaynaklanmaktadır.

Kur’an’ın anlaşılmasında başvurmamız gereken en önemli kaynaklardan 
bir diğeri de, Hz. Peygamber’in sünneti, sireti ve hadislerdir. Resul-i Ekrem, 
Kur’an’ın yeryüzünde ilk muhatabı, ilk uygulayıcısı ve tebliğcisidir. Bu nite-
likler, peygamber olmanın ona yüklediği sorumluluğun değişik boyutlarıdır. 
Elbette ki bu durum, ilâhî kitabı en iyi anlayanın da o olduğu neticesine biz-
leri götürmektedir. Sünnet dikkate alınmadığı takdirde, Kur’an’ın ele aldığı 
birçok konunun anlaşılması ve uygulanması mümkün olmayacaktır. Çünkü 
Kur’an’da bunlara çok kısa ve özlü bir şekilde temas edilmektedir. Meselâ İs-
lam’ın temel şartlarından olan namaz, oruç, hac, zekât vb. konular böyledir. 

64. Bakara, 2/7.
65. İnsân, 76/3.
66. Yunus, 10/44.
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Namazların vakitleri, bunların kaç rekât kılınacağı, zekâtın miktarı, hac iba-
detinin nasıl eda edileceği vb. konuları Hz. Peygamber bizlere gerek sözlü ge-
rekse uygulamalı olarak bildirilmiştir.

Ayetlerin anlaşılmasında nazil oldukları dönemin sosyo-kültürel şartları-
nın bilinmesi de önem arz etmektedir. Zira gerek inanç ve ahlâk gerekse sos-
yal hayat ve hukuk konularında, ayetler genellikle ilgili konunun hükmünü 
kısaca verir. İşte bu veciz ifadeleri anlayabilmek için, tarihsel arka planı bil-
mek oldukça önem arz etmektedir. Bu anlamda ilk dönemlerden itibaren telif 
edilen rivayet tefsirleri bizlere oldukça önemli bir malzeme sunar. Konumuz-
la ilgili olarak şu ayeti örnek olarak verebiliriz: “Ey Âdemoğulları! Her mes-
citte ziynetinizi takının. Yiyin için fakat israf etmeyin. Çünkü O, israf edenle-
ri sevmez.”67 Bu ayeti okuduğumuzda bazı sorular akla gelmektedir. Meselâ 
neden burada ziynet takılması emredilmektedir? Bu ziynetten maksat nedir? 
Yeme içmenin emredilmesi, fakat israfın yasaklanmasının arkasında hangi 
gerçekler yatmaktadır? İşte ayetin tarihsel arka planı araştırıldığında, bu so-
rular açıklığa kavuşmaktadır. Nitekim rivayetlerde geçtiğine göre müşrikler, 
Kâbe’yi çıplak ziyaret eder; ziyaret dönemlerinde et, yağ, süt gibi değerli gı-
da maddelerini yemezler; diğerlerini ise çok az yerler ve bunun dinî bir ve-
cibe olduğuna inanırlardı. İşte ayet bu batıl uygulamayı kaldırmakta, ibadet 
sırasında örtünme zorunluluğu getirmektedir. Ayrıca haram olduğuna dair 
özel hüküm bulunmayan maddelerin yenilip içilmesine de, israfa kaçmamak 
şartıyla, izin vermektedir.

Kur’an’ın anlaşılmasında ayetlerin nerede, ne zaman, kimler hakkında, 
hangi olay üzerine nazil olduklarının bilinmesi de önemlidir. Bu konularda 
bizleri aydınlatan tarihi rivayetlere “iniş/nüzul sebebi” diyoruz. Şu ayeti ör-
nek olarak verebiliriz: “Yaptıklarıyla sevinen, yapmadıklarıyla da övülmek-
ten hoşlananların, azaptan kurtulacaklarını sakın ha sakın zannetme; çünkü 
onları çok acı veren bir azap beklemektedir.”68 Ayeti bir tefsire bakmadan bu 
şekilde aldığımızda bir anlama problemi ile karşılaşacağımız açıktır. Çünkü 
gerçekten böyle ise müminlerin de birçoğu bu feci azaba uğrayacak demek-
tir. Zira insanlar, çoğunlukla yaptıkları ile sevinir, övülmekten de hoşlanan-
lar. Nitekim Ashab-ı Kiram arasında da ayetin bu yönüyle tartışıldığı nakle-
dilmektedir. Ancak iniş sebebi bilindiğinde, ayetin manası açıklığa kavuşmak-
tadır. Şöyle ki, burada Yahudiler muhatap alınmaktadır. Hz. Peygamber, on-
lara bir şey sorduğunda bildiklerini gizliyor, konuyu çarpıtıyorlardı. İlahi ba-

67. A’râf, 7/31.
68. Âl-i İmrân, 3/188.
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zı gerçekleri bildikleri halde söylemiyorlardı. Bu davranışları ile yaptıklarına 
seviniyor, arkadaşları arasında övülmekten de hoşlanıyorlardı. İşte ayetin bu 
olay üzerine nazil olduğu bildirilmektedir.69

Ayetlerin anlaşılmasında iniş sebepleri ve nüzul döneminin sosyo-kültü-
rel şartlarının bilinmesinin gerekliliği, bunların o dönemlere mahsus beyan-
lar olduğu anlamını taşımamaktadır. Aksine bu ilkeler, Kur’an’ın mana ve 
maksatlarının doğru anlaşılması açısından önemlidir. Yoksa bunların sonra-
ki dönemlere uzanan boyutlarıyla ilgili başta Kelam, Fıkıh ve Tefsir alanla-
rında olmak üzere önemli metotlar geliştirilmiş ve zengin bir yorum literatü-
rü ortaya konmuştur.

D) KUR’AN’I ANLAMADA GEREKLİ  
KİŞİSEL TUTUMLAR

Kur’an, müminlerin iman ve amelî hayatlarını doğrudan ilgilendiren teş-
vik, uyarı, emir ve yasaklar içermektedir. Bunların pratik hayata aktarılma-
sı gerekmektedir. Muhatapların Kur’an’ı doğru bir şekilde anlamaları, onun 
feyz ve bereketinden istifade edebilmeleri için, usule ait bilgilere ilave olarak, 
içerisinde bulundukları manevî ve psikolojik durumları da önem arz etmek-
tedir. Aşağıda bu çerçevede bazı ilkelerden bahsedilecektir.

Bir mezhebi veya fikrî bir akımı esas kabul edip ayetleri bu doğrultu-
da yanlış bir şekilde anlamak çokça yapılan yanlışlardan biridir. Bunun yeri-
ne okuyucu Kur’an’a yönelmeli, ondan hareketle fikir ve düşüncelerini oluş-
turma gayreti içerisinde olmalıdır. Yine bilinmelidir ki şeytanın asıl işi, hak 
ve hakikate götüren bütün yolları insana kapatmaktır.70 Dolayısıyla hakika-
tin biricik kaynağı olan Kur’an’la yüzleşmemesi için insanın önüne her türlü 
engeli çıkarır.71 İnsan bütün bunları aşıp İlâhî Kelâm’ı anlamaya yöneldiğin-
de de, bu ısrarından vazgeçmez; önyargılarını gözünde büyüterek ilâhî kelâ-
mın manasını çarpıtmak için değişik yollara başvurur. İşte bu açıdan Kur’an 
tilavetinden önce şu ayette belirtildiği gibi Allah’a sığınmak gerekmektedir: 
“Kur’an okumak istediğin zaman, kovulmuş şeytandan Allah’a sığın.”72 Bu, 
bir taraftan ayetlerin manasına nüfuz etmeyi engelleyen dünya hırsı ve tama-

69. İlgili ayetin tefsiri bk. İbn Cerîr et-Taberî, Câmiu’l-Beyan
70. A’râf, 7/16-17.
71. Furkan, 25/29.
72. Nahl, 16/98.
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hından, ön yargı ve taassuptan Allah Teâlâ’nın himayesine girmeyi niyaz et-
mektir. Diğer taraftan da Kur’an okuyucusunun, akıl ve gönül olarak bu tür 
engellerden kendini arındırması ve ilâhî mesajları alacak şekilde psikolojik 
olarak buna hazırlanmasıdır.

Diğer taraftan Kur’an’la olan beraberlikte niyet ve beklentiler önemlidir. 
Çünkü bir işe girişirken amaç ve niyetler çeşitli olabilir. Buradan elde edilecek 
sonuçlar da ona göre değişir. Kur’an’a yaklaşırken de farklı amaçlar olabilir. 
Bu, akademik araştırma yapmak olabileceği gibi merakı giderme de olabilir. 
Yine insanın Kur’an hakkındaki kültür ve bilgisini artırmak gayesine matuf 
olabileceği gibi anlamaksızın sırf ibadet amacıyla da olabilir. Şüphesiz ki bun-
ların faydadan hali yaklaşımlar olduklarını söylememiz doğru değildir. An-
cak unutmamak gerekir ki, Kur’an’ın insan için hidayet kaynağı oluşu, bun-
lardan sadece birisi ile gerçekleşebilir. O da, kişinin bu ilâhî kelâmı kendi ha-
yatına müdahale etmeye tam yetkili görmesidir. Kısaca dinleyip itaat etme iş-
tiyakıyla ona yönelmesidir.

Bir başka konu da şudur: Okuyucu ayetlerin manasıyla ilgili daha önce 
bazı bilgilere sahip olabilir. Yine Kur’an okumalarında tefsirlerdeki bazı bil-
gilerden istifade edebilir. Bu, sahih anlama varabilmek için gerekli olan bir 
durumdur Fakat bunların iyi özümsenmesi ayette geçen ifadelerle ilgili kav-
rayış ve düşüncenin daha ileriyle götürülmesi önemlidir. Ayetler üzerinde te-
debbür dediğimiz de zaten budur. Başka bir anlatımla insanın bunları, ifade 
yerinde ise, ham malzeme olarak tutması değil de işlemesi ve kendine mal et-
mesi gerekir. Çünkü her ferdin, kendi okuma ve anlamaları sonucunda elde 
ettiği şahsî tecrübe ve duyarlıkları daha kalıcıdır.

Âlimler, ayetleri anlamayı ve incelikleri üzerinde düşünmeyi teşvik etmiş-
lerdir. Ancak bu konuda keyfi bir tutum içerisinde bulunmayı, sorumsuzca 
hareket etmeyi de uygun görmemişlerdir. Sağlam bilgiye dayanmayan konu-
larda susmayı tercih etmişlerdir. Kısaca kesin bir bilgiye ve ilme dayanan ko-
nular nakledilebilir, fakat dinin temel ilke ve kurallarını bilmeden, henüz ol-
gunlaşmamış ve sağlam delillere dayanmayan konularda susmak gerekir.73 Ni-
tekim Hz. Peygamber bu konuda bizlere şu uyarıyı yapar:“Kim Kur’an hak-
kında bilgisizce konuşursa, cehennemdeki yerine hazırlansın.”74

Kur’an okumalarında bilgiden bilince yükselmek gerekir. Çünkü onun 
bazı ayetlerini bilmekle, sunduğu dünya görüşünü, hayat tarzını bir bilinç/

73. Salah Abdulfettah el-Hâlidî, Tesvîbât fî Fehmi ba’di’l-âyât, Dâru’l-kalem, Dımeşk, 
1987, s. 19-20.

74. Tirmizî, Tefsiru’l-Kur’an, 1.



İNSANA SON ÇAĞRI KUR’AN’I NASIL ANLAMALIYIZ? • 71

şuur haline getirmek farklı şeylerdir. “Bilgi”den “bilinç” aşamasına geçil-
mesi, bilgilerin iyice kavranması, zihinde duru ve aydınlık hale gelmesi de-
mektir. Bu da, Kur’an’la olan beraberliğin devamlı ve düzenli olmasına bağ-
lıdır. Zaten onun bir isminin “zikr/hatırlama”75 olması da, akılda tutulma-
sı ve tekrarlanmasının önemine işaret eder. Dolayısıyla her yer ve zamanda 
Kur’an’ın okunması ve anlaşılma çabasının sürdürülmesi mümkündür. Bu-
nunla beraber, Hz. Peygambere öğretilen metotta, bazı zamanların bu açı-
dan özel bir önem arz ettiği görülmektedir. İlk nazil olan Müzzemmil sûre-
sinde buna değinilmektedir. Burada Allah Resulü’nün, gece kalkması, iba-
det etmesi ve Kur’an’ı ağır ağır, tane tane okuması kendisine emredilmek-
tedir. Çünkü geceleri ibadet ve Kur’an üzerinde düşünme insanın iç dünya-
sında kalıcı etkiler bırakır.76

İnsanın musibetlere maruz kaldığı, bunalım ve sarsıntılar geçirdiği za-
manlar da Kur’an okumaları açısından önemlidir. Çünkü yaşanan bu olum-
suz gelişmeler, bazen insanın tahammül gücünü zorlayabilir, onu çaresizlik 
ve çıkmazlara sürükleyebilir. İnsan böyle anlarda, duygusal etkilenmeye açık 
olur, yaşayış ve gidişatı ile ilgili varoluşsal kararlar alabilir. İşte Kur’an’ın 
böyle durumlarda okunması ve anlaşılması, ümitlerin yeniden yeşermesi-
ne ve kişinin gönül dünyasında ileriye dönük kalıcı izler bırakmasına se-
bep olabilir.

Diğer taraftan şu hususu da belirtmek gerekir: Kur’an’ın içerdiği kelime 
ve kavramları, lügat manaları itibariyle bir gayr-i müslimin anlaması müm-
kündür. Ancak onlar, ayetlerde ortaya konulan iman coşkusunu ve Allah’a 
teslimiyet duygusunu ne kadar hissedebilir ve kavrayabilirler? Aynı şekilde 
Kur’an’ı yaşama çabası olmayan, hayrı hâkim şerri mahkûm etme davası güt-
meyen insanların da, ayetlerde ortaya konulan mümince teslimiyeti, takva-
yı, tevekkülü hissetmeleri ve derinliğine bu kavramları özümsemeleri müm-
kün olmayacaktır. Çünkü Kur’an öğrenildikçe yaşanır, yaşandıkça da anlam 
ve hikmetleri daha iyi kavranır. Nitekim müfessir Mevdûdî, Kur’an’ın yüce 
maksat ve manalarını anlamanın, ancak bu kitabı kendi hayatında hakem ka-
bul etmekle ve bütün adımlarını onun öğrettiği ve yönlendirdiği şekilde at-
makla mümkün olacağını ifade eder.77

75. Nahl 16/44
76. Müzzemmil, 73/1-7. Yine Al-i İmrân 3/113’de gece saatlerinde Allah’ın ayetlerini 

okuyanlardan bahsedilmektedir.
77. Mevdudi, Tefhimu’l-Kur’an, İstanbul 1991, I, 37-38.
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SONUÇ

Müslüman bir toplum olarak, Yüce Kur’an’ı okuyup anlama konusunda 
istenilen düzeyde olmadığımız bir gerçektir. Bunun çeşitli sebeplerinden bah-
setmek mümkündür. Fakat her halde okuyucunun şu iki hususta bir ön bilgi-
ye sahip olmaması, Kur’an’la iletişim kurmasını önemli ölçüde etkilemekte-
dir: Bunlardan birincisi, insanın Kur’an’ın tarihle olan ilişkisini, yine kendi-
ne özgü muhteva, dil ve üslup özelliklerini bilmemesidir. İkincisi de onun bu 
İlahi Kelam’ın nasıl anlaşılacağına dair bir bilgiye sahibi olmamasıdır. Bu du-
rumdaki bir okuyucunun dipnotsuz ve açıklamasız bir meal yoluyla Kur’an’ı 
öğrenmeye kalkışması, ifade yerinde ise, onun karşısında donanımsız ve ha-
zırlıksız yakalanmasına sebep olmaktadır.

Yüce Kur’an’ın doğrudan bize hitap eden mesajları çoktur. Ancak bir 
başka yönüyle o, genelde insanlık özelde ise tarihin derinliklerinden bizlere 
seslenmektedir.. Onun bu özelliği, anlaşılması noktasında tarihle olan ilişki-
sinin önemini ortaya koymaktadır. Bir başka benzetmeyle ayetlerin salt lafız 
anlamları aysbergin sadece su yüzeyine çıkmış kısmini bizlere göstermekte-
dir. Ama büyük gövde insanlık ve nüzul tarihi içinde gömülü bulunmaktadır. 
İşte Kur’an okumalarında bu gerçeklik göz ardı edilmemelidir. Dolayısıyla 
sadece meal metnini içeren çalışmalar, ayetlerin nazil olduğu şartlar ve Hz. 
Peygamberin mücadelesi hakkında yeterli bilgiyi muhataplara vermemekte-
dir. Böyle çalışmalarda, ifade yerinde ise, ilâhî kelâm ve bu kelâmın nazil ol-
duğu şartlar birbirinden kopmaktadır. Oysa söz ve bu sözün söylendiği bağ-
lam bir bütünlük arz eder. Bu bütünlüğün bozulması, soru ve sorunların he-
saba katılmadan cevabın anlaşılmaya çalışılmasına benzer. Bu durum, anla-
şılmaya çalışılan ayetlerden ilâhî maksat ve muradın ne olduğunu tayin et-
meyi güçleştirir; belki de bazı ayetlerde imkânsız bir hale getirir. Bu itibar-
la ayetlerin anlaşılmasında Hz. Peygamberin tebliğ mücadelesi ve Sünnet’ini 
bilmek, yine özel manada nüzul sebepleri ve genel manada ise Cahiliye top-
lumunun kültür ve sosyal hayatı hakkında bilgi sahibi olmak gerekmektedir. 
Bunun için ilim çevrelerinde kabul gören tefsirlerden yahut da okuma esna-
sında zihinlerde oluşan soruları giderecek açıklamalı meallerden istifade et-
mek gerekmektedir.

Kur’an’ın hidayetinden istifade etmek için, onun metin muhteva, dil ve 
üslup özelliklerini yine anlaşılmasına dair usul ilkelerini bilmek gereklidir, fa-
kat bunlar yeterli değildir. Okuyucu, ayrıca Kur’an’ın şifa ve rahmet dünya-
sından istifade edebilmenin, her şeyden önce disiplini ve gayreti gerektirdiği-
ni bilmelidir. Diğer bir ifadeyle Kur’an’ın diline ve üslubuna alışmak, onunla 
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bir ülfet oluşturmak için ayetlerin anlamları üzerinde yoğunlaşmak lazımdır. 
Bu da, bir anda olacak, kısa vadede gerçekleşecek bir durum olmayıp vah-
yin hedefleri doğrultusunda düzenli bir çabayı zorunlu kılmaktadır. Dolayı-
sıyla insan Kur’an’ı her eline aldığında onun rahmet ve bereketi sağanak sa-
ğanak kişinin kalbine, yağmayabilir. Her seferinde aklı ve vicdanı harekete 
geçmeyebilir, vahyin vereceği feyiz ve ilhamdan dolu dolu istifade etmeyebi-
lir. Kaldı ki bu, insanın o andaki ruh haliyle ve psikolojisiyle, Yüce Allah’ın 
rızasını, hidayetini ve hakikati arama istek ve iştiyakıyla da yakından ilgili-
dir. Ancak belirtmek gerekir ki, insanın okuduğu birçok ayetten sadece biri-
sinin, hatta bir ayette geçen tek bir kelime veya kavramın gönlünde parılda-
ması ve önüne bir ışık tutması bile son derece önemlidir. İşte Kur’an’la bera-
berlik devam ettiği müddetçe, bu müstesna anlar gittikçe çoğalacak ve bun-
lar, insanın kulluğunun, ebedi mutluluk yurduna yürüyüşünün vazgeçilmez 
işaret ışıkları olacaktır.
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A) PEYGAMBERLİK (Nübüvvet, Risâlet)

A rapçada “haber vermek anlamına gelen nübüvvet kelimesi, terim ola-
rak “Allah ile akıl ve zekâ sahibi kulları arasında, dünya ve âhiret haya-

tıyla ilgili hususlarda insanların bilgilendirilmesi için yapılan elçilik” diye ta-
nımlanmıştır.1 Arapçada risâlet kavramı da nübüvvetle eş anlamlıdır. Kur’ân-ı 
Kerîm’de, “Allah’ın emirlerini ve öğütlerini insanlara bildirmek üzere seçti-
ği elçi için “nebî” ve “resûl” kelimeleri kullanılmıştır. Ancak Türkçede bu iki 
kavram yerine daha çok Farsçadan alınan ve “haber getiren elçi” mânâsına 
gelen peygamber; nübüvvet ve risâlet yerine de aynı kelimeden türeyen pey-
gamberlik terimleri kullanılır. Buna göre peygamberler, Allah’ın kendilerine 
vahiy yoluyla gönderdiği bilgileri, insanlara tebliğ etmek ve muhataplarını hak 
dine çağırmak suretiyle Allah Teâlâ ile insanlar arasında elçilik yapmışlardır.

Kur’ân’da peygamberlere, bazı yerlerde “nebî”, bazı yerlerde “resûl”, ay-
nı peygamber hakkında bir yerde “resûl” başka bir yerde “nebî” denildiği; 
bazı yerlerde ise iki unvanın birlikte zikredildiği görülmektedir.2 Bu iki un-

1. Râgıb el-İsfahânî, Müfredâtü elfâ¥i’l-ßur’ân (nşr. Safvân Adnân Dâvûdî), Dımaşk-Bey-
rut 1412/1992, “nbe” md. (I, 789); Zebîdî, Tâcü’l-‘arûs (nşr. Abdüssettâr Ahmed Fer-
râc), Küveyt 1385/1965, nbe md. (I, 445).

2. İki terimin birlikte geçtiği âyetler için bk. A’râf 7/157, 158; Tevbe 9/61; Hac 22/52; 
Ahzâb 33/40, 53.
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vanın birlikte kullanıldığı âyetlerden birinde geçen, “Biz, senden önce hiçbir 
resûl ve hiçbir nebî göndermedik ki…”3 ifadesi, âlimler tarafından iki terim 
arasında bir anlam ve mertebe farkı olduğu şeklinde yorumlanmıştır.4 Buna 
göre tercih edilen görüş “resûl” Allah tarafından kendisine kitap ve yeni bir 
din gönderilen ve bunu insanlara tebliğ eden, “nebî” ise, kendisinden önce 
gönderilmiş bir resûlün dinine tâbi olup insanlara bu dini anlatan peygam-
berdir. Dolayısıyla resûllük, nebîlik mertebesinden üstündür. Her resûl aynı 
zamanda bir nebî olduğu halde, her nebî bir resûl değildir.5

İlâhî bir lütuf ve rabbânî bir mevhîbe olan peygamberlik, insanların özel 
gayret ve çabalarıyla ulaşabileceği bir makam değildir. Allah Teâlâ, bu büyük 
lüfunu kullarından dilediklerine vermiştir.6 Peygamberlerini kendisi katın-
daki seçkin ve hayırlı erkekler arasından seçmiş ve bunu onlara vahiy yoluy-
la bildirmiştir.7 Dolayısıyla peygamberler insanlığın kemâlini temsil ederler. 
Çünkü Allah Teâlâ elçilerini aynı zamanda en üstün insanî değerlerle donat-
mış, onlara üstün akıl ve hikmeti lütfetmiştir. Hikmeti gereği onları kötülük-
lerden korumuş, en güzel bir şekilde yetişmelerini sağlamış, en güzel ahlâkî 
erdemlerle donatmış ve onları, insanlara doğru yolu gösteren önderler yap-
mıştır.8 Peygamberler, Allah’ın emir ve yasaklarını insanlara tebliğ etmekle 
mükellef olmalarının tabii bir neticesi olarak da gereken durumlarda Allah 
tarafından korunmuşlardır.9

1. Peygamberlik Müessesesine Olan İhtiyaç

İnsanı “en güzel biçimde” yaratan10, onu akıl ve irade ile donatmak 
suretiyle bahşettiği kabiliyetlerle diğer varlıklardan ayıran Cenab-ı Hak, 
kâinattaki canlı ve cansız her şeyi insan neslinin yararlanması için yarat-

3. Hac 22/52.
4. Bu konuda bkz. Elmalılı, M. Hamdi Yazır, Hak Dini Kur’ân Dili, Matbaa-i Ebüzziyâ, 

İstanbul 1935, IV, 3413-3414. 
5. Bkz. Muhammed Ali es-Sâbûnî, en-Nübüvve ve’l-enbiyâ, Beyrut/Dımaşk 1405/1985, 

s. 13-15; Muhittin Bahçeci, Peygamberlik ve Peygamberler, İstanbul 1977, s. 71-79; 
Abdullah Aydemir, İslâmî Kaynaklara Göre Peygamberler, Ankara 1992, s. 1; Yusuf 
Şevki Yavuz, “Peygamber”, DİA, XXXIV, 258. 

6. En’am 6/124; Hac 22/75; Cum’a, 62/4.
7. Meryem 19/58; Sâd 38/47; Enbiyâ 21/7; Yûsuf 11/109.
8. Enbiyâ 21/73.
9. Mâide 5/67; Tevbe 9/40.
10. Tîn 95/4.
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tığını haber vermiştir.11 İnsanı bu önemli mevkie getiren ve ona yeryü-
zünün imarı görevini veren Allah, bunun karşılığında, insanlara ve akıl 
ve şuur bakımından onlara ortak kıldığı cinlere önemli bir sorumluluk 
yüklemiş, bu iki varlığı sadece kendisine kulluk etmeleri için yarattığını  
bildirmiştir.12

İmtihan için yaratılmış olmaları ve sadece Allah’a iman ve ibadet, O’nun 
diğer emir ve yasaklarına itaat ile yükümlü tutulmaları, insanların bu kullu-
ğu hakkıyla yerine getirebilmeleri için her türlü yükümlülüklerini doğru bir 
şekilde bilmelerini gerektirmiştir. Dünyada sorumlu olacakları iman ve iba-
det esaslarının açıklanması; tüm hayır ve şer yollarının gösterilmesi, yapıl-
ması ya da terk edilmesi gereken fiilleri belirleyen kaide ve kuralların önce-
den bildirilmesi; dünyada yapılacak iyilik ve kötülüklerin âhiretteki karşılık-
larının öğretilmesi; buna bağlı olarak Allah’ın emirlerine itaat eden insanla-
rın elde edeceği mükâfatın veya şeytana ve nefsine uyup kötülük peşinde ko-
şanların cezasının açıklanması büyük önem taşımaktadır. Zira yaratılışın hik-
meti olan bu imtihan, ancak insanların dünya hayatlarını Allah’ın peygam-
berleri vasıtasıyla göndereceği dinlerin emir ve yasakları doğrultusunda dü-
zenlemeleriyle kazanılabilir.13

Halbuki, bir kısmı gaybe dair olan bu bilgilere sadece akıl ve zekâ yoluyla 
ulaşmak mümkün değildir. Dolayısıyla insanlar, Allah’ı tanımak, O’na ibade-
tin şekillerini ve diğer yükümlülüklerini, kişisel, ailevi ve sosyal hayatı düzen-
leyen ilâhî kaynaklı kuralları açıklayacak bir bilgi kaynağına muhtaçtır. Ayrı-
ca insanların ihtiyaçları ölçüsünde gayb alemi hakkında bilgilendirilmeleri de 
gerekir. İşte insanlar için zarûrî olan bu ihtiyacın giderilmesi için Allah Teâlâ, 
insan aklı ve zekâsıyla ulaşılması mümkün olmayan bu bilgileri insanlara, on-
ların arasından kendisine elçiler olarak seçtiği peygamberleri vâsıtasıyla gön-
dermiştir. Eğer peygamberler olmasaydı, insanın Allah’ı doğru bir şekilde ta-
nıması ve O’na gerektiği şekilde kulluk etmesi imkânsız olurdu.14 Zira bütün 
bunlar ancak peygamberler vasıtasıyla öğrenilebilir.15 Dolayısıyla insanın bu 
dünyada mes’ud ve bahtiyar olması, ölüm ötesi hayatta da korkulardan kurtu-
lup özlenen Cennet’e kavuşması peygamberlere iman etmesi ve onların getir-

11. Bakara 2/29; Nahl 16/12-14; Câsiye 45/13; Mülk 67/15.
12. Zâriyât 51/56.
13. Hûd 11/7; Mülk 67/2.
14. Hadîd 57/25.
15. Geniş bilgi için bkz. İbn Teymiyye, Mecmû’ul-fetâvâ (nşr. Abdurrahman b. Muham-

med b. Kâsım), Medine 1416/1995, XIX, 93-95; Ebü’l-Hasen en-Nedvî, en-Nübü-
vvetü ve’l-enbiyâ fî dav’i’l-Kur’ân, Kahire 1394/1974, s. 20-29.
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diği dine tabi olmasıyla mümkündür.16 İnsanlar hangi yolun doğru, hangi yo-
lun eğri olduğunu; eğri yolda gidip sapıttığı, Allah’ı tanımaz bir duruma düş-
tüğü takdirde göreceği cezayı ancak peygamberler aracılığı ile öğrenebilir.17

Allah Teâlâ, insanların akıl ve zekâlarıyla asla ulaşamayacakları, müşterek 
adı İslâm olan bu yükümlülükleri, aynı zamanda ilk insan olan Hz. Âdem’le 
bildirmeye başlamış, risâlet zincirini Peygamber Efendimiz (s.a.v.) ile sonuç-
landırmıştır. Peygamberlerine kâinâtın yaratıcısı ve yegâne sahibinin kendisi 
olduğunu, kendisinden başka tapılacak bir varlığın bulunmadığını bildirmiş; 
insanları peygamberlerine18 ve onlara gönderdiği dinlerin kurallarına uymak-
la yükümlü tuttuğunu, dünyada geçen imtihan süresi sona erdiğinde yine ken-
disine dönüleceğini haber vermiştir. Kulluk imtihanını kazanmanın tek yolu-
nun, sadece Allah’a iman ve ibadet etmek, hiçbir şeyi O’na ortak koşmamak, 
özgür irâde ile gönderdiği peygamberlere tâbi olmak ve dinin diğer emirleri-
ne uymak olduğunu açıklamıştır. Bu şekilde davrananların imtihanı kazana-
rak dünya ve âhiret hayatlarında bahtiyar olacaklarını; bunun aksine şeyta-
nın peşine düşerek nefislerine uyan ve kendilerine batıl dinler edinenlerin ise 
imtihanı kaybedip ebedî olan âhiret hayatında Cehennem denilen huzursuz-
luk çukuruna düşeceklerini bildirmiştir.

Bütün bunlar, insanların en büyük ihtiyacının, peygamberlere ve onla-
rın getirdiği dinin emir ve yasaklarına uymak olduğunu göstermektedir. Do-
layısıyla peygamberlik, Allah’ın insanlara olan en büyük lütfudur. Çünkü 
hem dünya ve hem de ahirette saâdete ancak onların getirdiği din sayesinde 
ulaşılabilir, iyi ve kötü her yönüyle ancak onların sayesinde bilinebilir. Al-
lah Teâlâ’nın rızası ancak onların getirdiği emir ve yasaklara uyulduğu tak-
dirde kazanılabildiği gibi, işler ve davranışların, sözler ve ahlâkın güzellikleri 
de onlara gönderilen vahiyle anlaşılabilir. Nitekim insanların peygamberlere 
olan ihtiyacı, bedenin ruha, ruhun bedene, gözün ışığa olan ihtiyacından da 
önemli, insanın diğer ihtiyaçlarıyla mukayese edilemeyecek bir ihtiyaç ola-
rak değerlendirilmiştir. Çünkü Allah’ın nurunu yansıtan risâlet nuru olmadı-
ğında kalpler ölür, peygamberlerin getirdiği hidayetten bir anlık mahrumi-
yet dahi, insanın hem dünya hem de âhiret saâdetine ulaşmanın tek yolunu 
kaybetmesine yol açabilir.19

16. Bakara 2/38; A’râf 7/35; En’am, 6/48.
17. Nahl 16/44; En’âm, 6/48; Kehf, 18/56; İnsân 76/3-4.
18. Âl-i İmran 2/31; Nisâ 4/64; En’âm 6/90.
19. İbn Teymiyye, a.g.e., XIX, 96; İbn Kayyim el-Cevziyye, Zâdü’l-meâd, Beyrut 

1415/1994, I, 68.
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2. Peygamberlerin Sayısı ve Mertebeleri

Peygamberlik Allah’ın dünya milletlerine bir mevhibesi, eşit şekilde da-
ğıttığı bir lütfudur.

Peygamber göndermeden insanları sorumlu tutmayacağını bildiren Al-
lah Teâlâ,20 insanlığın atası olan Hz. Âdem’i peygamber olarak seçmiş, ona 
ve nesline inanç ve ibadet esaslarının yanı sıra dünya ve âhiret hayatında sa-
adete ulaşmak için gereken ahlâk ve hukuk kurallarını öğretmiştir. Âdem’e 
gönderdiği iman ve ibadet esaslarının terk edilmesi ve insanların hak yoldan 
uzaklaşması üzerine müjdeleyici ve uyarıcı nebîler ve resûller göndermeye 
devam etmiştir. Çeşitli yörelerde yaşayan bütün toplumlara gönderdiği pey-
gamberler vâsıtasıyla, insanları tekrar tekrar sadece kendisine kulluğa çağır-
mış ve onlara hidayet yolunu tekrar tekrar göstermiştir. Çoğu kere birbiri ar-
dına olmakla birlikte, bazen aynı dönemde, kısa veya uzun aralıklarla pey-
gamberler gönderilmiş; sünnetullahtan olan bu kural gereğince, insanlık ta-
rihinde hiçbir toplum peygamberden mahrum bırakılmamıştır.21 Böylece çok 
sayıda peygamber gönderilerek inkârcıların kıyâmet günü küfürlerini savun-
ma maksadıyla gösterebilecekleri mâzeretler de ortadan kaldırılmıştır.22 Bu 
süreç son peygamber Hz. Muhammed (s.a.v.) gönderilene kadar izleri silin-
meden devam etmiş ve onunla tamamlanmıştır. Bu arada onlardan bazılarına 
kendilerine gönderilen dinin esaslarını içine alan kitap ve sahifeler verilmiştir.

Allah peygamberlerin her birinden, ellerindekini doğrulayan bir peygam-
ber geldiğinde, mutlaka iman edip ona yardımcı olacaklarına dair kesin söz 
alıyordu. Bu söz dolayısıyla onlar, gelecek peygamberleri ümmetlerine müj-
deler ve onların zamanına yetişenlerin onlara iman etmelerini emrederlerdi. 
Nitekim, Allah Teâlâ’nın Hz. Mûsâ ve ondan sonraki peygamberlerden, Tev-
rat ve İncil’i tasdik edecek bir peygamber geldiğinde ona mutlaka iman edip 
yardım edeceklerine dair söz almıştı.23

Peygamberlik zinciri, peygamberlerin sonuncusu (hâtemü’n-nebiyyîn)24 
Hz. Muhammed (s.a.v.) ile tamamlanmıştır. Önceki peygamberlerini çeşit-
li beldelere ve kendi kavimlerine gönderen Cenâb-ı Hak, son peygamberi-
ni cihanşümûl bir peygamber olarak bütün insanlığa göndermiştir. Alemlere 

20. İsrâ 17/15
21. Yûnus 10/47; Ra’d 13/7; Nahl 16/36; Fâtır 35/23-25.
22. Bakara 2/213; Nisâ 4/165; Mâide 5/19; Kasas 28/47.
23. Âl-i İmrân 3/81.
24. Ahzâb 33/40.
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rahmet olarak25 gönderilen Hz. Muhammed’in (s.a.v) görevi bütün insanlı-
ğı hakka dâvet etmekti.26 Allah Teala, ayrıca onu gönderdikten sonra, önceki 
dinlerin tamamını geçersiz kıldığını; bundan itibaren kıyamete kadar kurtu-
luşa ermek isteyenleri, ona gönderdiği İslâm dinine girmekle mükellef tuttu-
ğunu ve artık başka bir dini geçerli saymayacağını bildirdi.27 Buna bağlı ola-
rak Kur’ân-ı Kerîm’in doğrudan kendisi tarafından korunacağını açıkladı.28

Hz. Âdem ile Peygamberimiz Hz. Muhammed arasında çok sayıda pey-
gamber gönderilmiştir. Her biri kendi milletinin dili ile gönderilen29 peygam-
berlerin sayısı, bazı rivâyetlere göre yüz binin üzerindedir.30 Onlardan ba-
zılarının tanıtıldığı, diğerleri hakkında bilgi verilmediği açıklanan Kur’ân-ı 
Kerîm’de31 ise, sadece 25 peygamber hakkında bilgi verilmiştir.32 Onlardan 
bazıları hakkında geniş sayılabilecek bilgi bulunmakla birlikte diğerleri hak-
kındaki bilgiler onların seçkinliğine ve ahlâkı üstünlüğüne işaret eden birkaç 
cümleden ibarettir. Kur’ân-ı Kerîm’de isimleri geçen Üzeyir,33 Lokman34 ve 
Zülkarneyn35 ile Hz. Mûsâ’nın birlikte yolculuk yaptığı ve kendisinden önem-
li şeyler öğrendiği, hadislerde Hızır (a.s.) olduğu bildirilen “sâlih kulun” pey-
gamber olup olmadıkları hususunda ise ihtilaf vardır. Bu bilgilere göre, Allah 
Teâlâ’nın her ümmete bir peygamber gönderdiğine, onların Allah tarafından 
kendilerine gönderilen vahyi muhataplarına tebliğ eden sâdık elçiler olduğu-
na, Allah’ın onlardan bazılarının isimlerini bize bildirip bazılarının isimleri-
ni ise bildirmediğine kesin olarak inanmak; Kur’ân’da isimleri geçmeyenlere 
toplu, isimleri geçenlere ise tafsîlî iman gerekir.

Her biri fazilet timsali, ışık kaynağı, medeniyet mimarı ve insanlar için 
en güzel örnek olan peygamberler Allah’ın elçileri olmak bakımından eşit-

25. Enbiyâ 21/107.
26. A’râf 7/158; Sebe 34/28.
27. Âl-i İmran, 3/19, 85.
28. Hicr 15/9; Fussilet 41/42.
29. İbrâhim 14/4.
30. Resûl-i Ekrem’in (s.a.v.) peygamberlerin toplam sayısının 124.000. ve 315’inin resûl, 

diğerlerinin ise nebî olduğunu söylediği bildirilmektedir (Ahmed b. Hanbel, Müs-
ned, V, 187, 265-266).

31. Mü’min 40/78.
32. Kur’ân’da adları geçen bu peygamberler şunlardır: Âdem, İdrîs, Nûh, Hûd, Sâlih, 

İbrâhim, Lût, İsmâil, İshak, Ya‘kúb, Yûsuf, Eyyûb, Zülkifl, Şuayb, Mûsâ, Hârûn, 
Dâvûd, Süleyman, İlyâs, Elyesa‘, Yûnus, Zekeriyyâ, Yahyâ, Îsâ ve Muhammed.

33. Tevbe 9/30.
34. Lokman 31/12-19.
35. Kehf 18/83-98.
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tir. Onların peygamberliğine ve onlara gönderilen kitaplara inanmak ima-
nın şartlarındandır. Onların arasında ayırım yaparak bazılarının peygam-
berliğini inkâr etmek küfürdür.36 Aralarından birini dahi inkâr eden hepsini 
inkâr etmiş olur. Bu sebeple küfre düşenlerin, zamanı geldiğinde Allah tara-
fından alçaltıcı bir azaba çarptırılacakları, Allah’a ve peygamberlerine iman 
edip onların arasında hiçbir ayrım yapmayanların ise mükâfatlandırılacağı 
bildirilmektedir.37

Diğer taraftan Allah Teâlâ peygamberlerin bazılarını diğerlerinden üstün 
kıldığını,38 bazılarıyla konuştuğunu ve bazılarının da derecelerini yükselttiği-
ni bildirmektedir.39 İslâm âlimleri, bu bilgilerden hareketle Kur’ân’da geçen 
bir tabirle “ülü’l-azm/azim sahipleri” diye isimlendirilen ve Peygamberimiz’e 
tevhid mücadelesinde örnek alması emredilen,40 bir âyette isimleri de sayılan 
beş peygamberi41 (Hz. Nûh, Hz. İbrahim, Hz. Musa, Hz. İsa ve Hz. Muham-
med) onların en faziletlileri kabul etmiştir. Bunların ortak özelliği, her biri-
ne yeni bir dinin gönderilmesi, tevhid mücadelesini yürütürken büyük sıkın-
tılarla karşılaşmaları ve küfür ehline karşı oldukça zorlu ve üstün bir müca-
dele sergilemeleridir.42

İslâm âlimlerinin ortak görüşü, peygamberlerin sonuncusu olması do-
layısıyla önceki bütün peygamberleri örnek alan, bütün insanlığa peygam-
ber olarak gönderilen43 ve nübüvveti kıyamete kadar devam edecek olan Hz. 
Muhammed’in (s.a.v.), menzile ve mertebe bakımından onların en faziletli-
si olduğudur. Ona gönderilen Kur’ân-ı Kerim de semâvî kitapların sonuncu-
su ve en üstünüdür.44

Böyle olmakla birlikte Resûl-i Ekrem (s.a.v.) peygamberler arasında mer-
tebe farkı gözetilmesinden hoşlanmamış; onların tamamına karşı saygı ve hür-
met gösterilmesini istemiş ve buna büyük önem vermiştir. Hz. Musa’nın ken-
disinden üstün olduğunu iddia eden bir yahudi ile kavga eden bir arkadaşını, 

36. Bakara 2/4, 136, 177, 285; Âl-i İmrân 3/84; Nisâ 4/136.
37. Nisâ 4/150-152.
38. İsrâ 17/55.
39. Bakara 2/253; İsrâ 17/55.
40. Ahkâf 46/35
41. Ahzâb 33/7.
42. Âl-i İmrân 3/146.
43. A’râf 7/158; Enbiyâ, 21/107; Sebe’ 34/28.
44. Bu konuda bk. Abdülkâhir el-Bağdâdî, Usûlü’d-dîn, İstanbul 1326/1928, s. 164-166: 

Şâmî, Muhammed b. Yûsuf, Sübülü’-hüdâ ve’r-reşâd, I-XII (nşr. Âdil Ahmed Abdül-
mevcûd, Ali Muhammed Muavvad), Beyrut 1414/1993, I, 306.
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“Beni Musa’ya tercih etmeyiniz!” diyerek uyardığı;45 aynı konuda, “Peygam-
berler arasında fazilet ayırımı yapmayınız.”46 dediği bilinmektedir.

Peygamber Efendimiz’in bu hassâsiyeti neticesinde ümmetinde peygam-
berlerin tamamına karşı, büyük bir sevgi ve hürmet duygusu gelişmiş, onla-
rın arasında ayırım yapmak asla hoş karşılanmamıştır. Dolayısıyla Nedvî’nin 
dediği gibi, “biz müslümanlar, peygamberlere olan şükran borcumuzu, on-
ların arasında ayırım yapmamakla ve bütün peygamberlere salât-ü selâm ge-
tirmekle” ifa ederiz.

Peygamberlerin bizim üzerimizde önemli hakları bulunmaktadır. Bu hak-
ları şöyle sıralayabiliriz: Onlara iman ve itaat etmek, onları sevmek, aşırıya 
kaçmaksızın onları övmek ve onlara saygı göstermek, anıldıklarında onlara 
salâtü selâm göndermek, Allah’a davet için onlara uymak ve onları her ba-
kımdan kendimize örnek edinmek, onlardan bize gönderilen Hz. Muham-
med’e indirilen İslâm dininin kurallarıyla amel etmek ve bütün davranışları-
mızda onu rehber edinmek.

3. Peygamberlere Gönderilen Kitaplar ve Suhuflar

Allah Teâlâ, Musa’ya (a.s.) Tevrat, Davud’a (a.s.) Zebur, İsa’ya (a.s.) 
İncil ve Hz. Muhammed’e (s.a.v.) Kur’ân-ı Kerim’i olmak üzere dört ki-
tap indirmiştir. Bu kitapların onlara Allah tarafından vahiy yoluyla gönde-
rildiğine inanmak imanın altı şartından biridir. Bu kitapların yanı sıra Hz. 
Âdem’e on, Hz. Şît’e elli, Hz. İdrîs’e otuz, Hz. İbrâhim’e on sahife olmak 
üzere suhûf/sahifeler adı verilen hacim olarak çok daha küçük kısa metin-
ler gönderilmiştir.47

4. Mûcizeler

Mûcize, insanlar arasında sadece peygamberlerin elinde meydana gelen 
olağanüstü işlerdir ve ancak Allah’ın yardımı ile gerçekleşir. Allah lütfetme-
dikçe, peygamberler kendi başlarına mûcize gösteremezler.48 Allah Teâlâ, pey-

45. Buhâri, “Enbiyâ”, 31.
46. Müslim, “Fezâil”, 42.
47. Suhuf hakkında bkz. Ömer Dumlu, “Suhuf”, DİA, XXVII, 477-478.
48. Ra’d sûresi, 13/38; İbrahim sûresi, 14/11.
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gamberlerine, peygamberliklerini ispat için çeşitli mûcizeler vermiştir. Bu mû-
cizeler, onların peygamber oluşunun en mühim delilleridir.

Kur’ân-ı Kerim’de, bu mûcizelerden geniş olarak bahsedilmiştir. Nuh Tû-
fan’ı, Hz. Sâlih’in devesi, Hz. İbrahim’in ateşe atıldığı halde yanmaması, Hz. 
Musa’nın asâsı ve yed-i beyzâ’sı (beyaz eli), Hz. İsa’nın hastaları iyileştirme-
si ve ölüleri diriltmesi, Resûlullah’a en büyük mucize olarak verilen Kur’ân-ı 
Kerîm ve Mirâc’ı bunların en meşhurlarıdır.

5. Peygamberlerin Müşterek Sıfatları

Asıl görevleri insanları iki cihanda saadet ve mutluluğa ulaştırmak olan 
peygamberler, Allah’ın elçileri olmaları sebebiyle, bazı üstün sıfatlarla dona-
tılmışlardır. Fıtrat ve ahlâk bakımından insanların en mükemmelleri, akıl ve 
zekâ bakımından, nefislerine hakimiyet ve amelleri bakımından en üstünleri, 
davranışları bakımından en güzel olanlarıdır. Allah onları bizzat kendisi ter-
biye etmiş, yardımıyla korumuştur.49 Çünkü onlar “doğru yolu gösteren ön-
derler” olarak gönderilmişlerdir.50 Onlar soy ve sop bakımından da temiz ve 
mükemmel kişilerdir.

a. Sıdk ve Emânet: Peygamberlerin müşterek sıfatlarının başında, doğru 
sözlü ve güvenilir olmaları (sıdk ve emanet) gelir. Allah’ın emirlerini ol-
duğu haliyle tebliğ etmeleri için gerekli olan bu iki özellikleri Kur’ân-ı 
Kerim’de sık sık tekrarlanır.51 Onların tamamı peygamberlik öncesinden 
itibaren bu hasletleriyle tanınmışlar, toplumda bu yönleriyle meşhur ol-
muşlardır. Peygamberlik dönemi için zaruri olan bu sıfatlarını yeri gel-
dikçe muhataplarına hatırlatmışlardır.52 Dolayısıyla Allah’ın emir ve ya-
saklarını, üzerinde en ufak bir değişiklik yapmadan insanlara tebliğ yo-
lunda Allah’tan başka hiçbir kimseden korkmamışlar ve başlarına gelebi-
lecek hiçbir şeyden çekinmemişlerdir.53

b. Fetânet: Bütün peygamberler, üstün zekâ gücüne (fetânet) sahiptir. Akıl, 
zekâ ve feraset bakımından insanların en üstünleridir. Allah Teâlâ’nın, 
Hz. İbrahim’e önceden “doğru yolu bulma kabiliyetini verdiğini ve onun 

49. Tâhâ 20/39; Et-Tûr 52/48.
50. Enbiya 21/73.
51. Meryem 19/41, 54-55; Şuarâ 26/107, 125, 143, 162, 178.
52. Şuarâ, 26/107.
53. Ahzâb 33/39.
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peygamberliği yüklenebilecek olgunlukta olduğunu” bildirmesi bunun 
açık bir delilidir.54 Allah onlara üstün bir akıl, hakkı batıldan ayırma ve 
kendilerine indirilen vahyi tebliğ sürecinde ilâhî hükümleri açıklama ka-
biliyeti (hikmet), vermiş, muhataplarını ikna etmede başarılı olabilmele-
ri için, onları, insanların en akıllıları, en zekileri ve en keskin anlayışlıla-
rı ve ileri görüşlüleri kılmıştır. Peygamber olarak seçilmelerinin hikmeti-
ni teşkil eden bu kabiliyetleri, yaşlanmalarından etkilenmez ve vefatları-
na kadar devam eder.

c. İsmet: Allah Teâlâ ayrıca peygamberlerini günah işlemekten ve her tür-
lü çirkinliklerden korumuştur (ismet). Bunun hikmeti, onların her türlü 
davranışlarıyla, insanlar için örnek olmalarıdır. Peygamberler, her türlü 
insanî duygu, arzu, istek ve düşünceye sahip olmakla birlikte, bu sıfatları 
gereği, başta şirk olmak üzere, hırsızlık, yalancılık, dolandırıcılık ve her 
türlü ahlâk dışı davranışlardan uzak durmuşlardır. Peygamberlik görevi-
ne getirilmelerinden önce de mevcut olan bu sıfat, peygamberlikleri dö-
neminde en üstün ahlâk noktasına ulaşır. Nitekim Cenâb-ı Hak Peygam-
berimiz’e, “en güzel ahlâk üzere olduğunu”55 bildirmiştir.

Peygamberler bir ibadeti veya mübah bir işi kastederek, iradeleri dışın-
da ve bir kasıt olmadan küçük bir yanlışlık veya hata (zelle) yapacak olurlar-
sa56 Allah tarafından derhal ikaz edilmişler ve hataları anında düzeltilerek işin 
doğrusu kendilerine bildirilmiştir.

Ancak yahudiler ve hıristiyanlar, peygamberlerin de diğer insanlar gibi 
her türlü günahı ve çirkin hareketleri işlediklerini kabul etmişlerdir. Yahû-
dîlerin ellerinde tahrif edilmiş halde bulunan kutsal kitaplarında, peygam-
berlerden bazılarına nispet edilen öyle çirkin günah ve davranışlar vardır ki, 
müslümanlar bunları okumaktan dahi hicap duyarlar. Bu tür haberler, yahu-
dilerin peygamberler hakkında uydurmuş oldukları iftiralardan ibarettir. Hı-
ristiyanlar ise, Hz. İsa dışındaki peygamberlerin, hem cinsleri olan bütün in-
sanlar gibi hatalar yapıp, günah işlediklerine inanırlar. Bunun yanında yahu-
dilikte Hz. Süleyman, Hz. Îsâ ve Hz. Muhammed’in, Hıristiyanlık’ta ise Hz. 
Muhammed’in peygamber oldukları da kabul edilmemektedir.57

54. Enbiyâ 21/51.
55. Kalem 68/4.
56. Zelle için bkz. Tehânevî, Keşşâfu ıstılâhâtı’l-fünûn (nşr. Ali Dahrûc), Beyrut 1996, I, 

827; Rahmetullah el-Hindî, İzhâru’l-Hak (nşr. Muhammed Abdülkâdir el-Milkâvî), 
Riyâd 1989, IV, 1358.

57. Bkz. İsmail Yiğit, Peygamberler Tarihi, İstanbul 2005, s. 68-69, 536-537, 610.
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Peygamberler, ahlâkî mertebelerini gösteren bu üstün vasıflarının yanı 
sıra, görevleri dolayısıyla kendilerini küçük düşürecek, halkın kendilerinden 
uzaklaşmasına yol açacak her türlü bedenî ayıp ve kusurlardan da korunmuş-
lardır. Çeşitli hastalıklara veya çeşitli sıkıntılara maruz kalmış olsalar da hiç-
biri insanları kendilerinden soğutup tiksindirecek bedeni rahatsızlıklar yaşa-
mamıştır. Bu konuda Hz. Eyyûb hakkında, onun hastalığının insanları kendi-
sinden nefret ettirici ve tiksindirici olduğu şeklinde İsrâilî kaynaklarda aktarı-
lan haberler tamamen uydurmadır. Ne var ki, bu haberlerin bir kısmı, tefsir 
ve tarih kaynaklarına da geçmiştir.58 Kur’ân’da onun hastalığından bahsedilen 
âyette verilen bilgi, onun bir hastalığa yakalandığını bildirip Allah’tan yardım 
dilemesi, Allah’ın da duasını kabul edip hastalığını gidermesinden ibarettir.59

6. Peygamberlerin Görevleri

a. Tebliğ: Peygamberlerin temel görevi, Allah’ın emir ve yasaklarını insan-
lara tebliğ etmektir. Kur’ân-ı Kerîm’de pek çok âyette peygamberin gö-
revinin ancak Allah’ın emir ve yasaklarını insanlara tebliğ/belâğ olduğu 
zikredilmiştir.60 Peygamberler bu temel görevlerini yürütürken Allah’tan 
başka kimseden korkmazlar.61 Allah Teâlâ’nın Sevgili Peygamberimiz’e 
hitaben, “tebliğ görevini yerine getirmediği takdirde elçilik görevini ye-
rine getirmemiş olacağını bildirdikten sonra, bu görev dolayısıyla kendi-
sini koruyacağını müjdelemesi”62 onların bu konuda Allah’ın himayesi al-
tında olduklarını da gösterir.

 Onların tebliğinin temel konularını iman ve İslâm’ın şartlarının yanı sı-
ra iyiliği emredip kötülüğü yasaklamak, adil davranmak, anne ve babaya 
karşı iyi davranmak, adam öldürmemek, hırsızlık yapmamak, yoksullara 
ve yetimlere yardım etmek gibi hususlar teşkil eder. Tebliğ aynı zaman-
da peygamberlere inanmayanların kıyâmet gününde küfürlerine mazeret 
bulma ihtimalini de ortadan kaldırır.63

 Peygamberlerin tebliğ görevi, ilâhî bilgileri insanlara tebliğ etmekle bit-
mez, onlar aynı zamanda anlattıklarının günlük hayatta nasıl tatbik edile-

58. Ömer Faruk Harman, “Eyyûb”, DİA, XII, 17; İsmail Yiğit, a.g.e., s. 359-360.
59. Bkz. Enbiyâ 21/83-84.
60. Meselâ bk. Âl-i İmrân 3/20; Mâide 5/92, 99; Ra‘d 13/40; Nahl 16/35, 82.
61. Ahzâb 33/39.
62. Mâide 5/67
63. Nisâ 4/165.
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ceğini de göstermekle mükelleftir. Dolayısıyla onlar müminler için mutla-
ka uyulması gereken örneklerdir. Peygamberlerin insan olmalarının hik-
meti de budur.64 Çünkü toplumların ıslahı ancak her davranışıyla örnek 
alınabilecek yine insan bir peygamber vasıtasıyla gerçekleştirilebilir. Al-
lah Teâlâ insanlara, peygamberlerin kendileri için en güzel bir örnek ol-
duğunu bildirmiş, onların örnek alınmasını ve yolunun takip edilmesini 
emretmiştir.65

b. İnsanları Sadece Allah’a Kulluğa Çağırmak: Peygamberler insanları 
sâdece Allah’a kulluğa çağırmak ve onları kendileri için uydurdukla-
rı sahte ilâhlara tapmaktan uzaklaştırmak için gönderilmişlerdir.66 Bü-
tün peygamberler kavimlerine, Allah’tan korkup sadece O’na ve pey-
gamberine itaat etmelerini emretmiştir.67 Dolayısıyla onların mücade-
lesi, kendi asırlarında mevcut olan putperestliğe, kendileriyle Allah ara-
sında vasıta olduğuna inandıkları putlara, ölmüş veya hayatta olan din  
adamlarına ya da krallara tapma şeklinde olan inanç sistemlerine yö-
neltilmiştir.

 Peygamberlerin daveti, genellikle ilâhî emirlere uyanları iyilikle müjde-
leme (tebşîr), bu emirlere uymayanları ise kötü bir âkıbetle uyarma (in-
zâr) olarak seyretmiştir.68 Mü’minlere kendileri için hazırlanan nimetle-
ri müjdelemişler, inkâr edenleri ise başlarına gelecek helak edici azab ile 
inzar etmişlerdir.69

 Peygamberler bu görevlerini yerine getirebilmek için ellerinden gelen 
gayret ve cesareti göstermişlerdir. Nitekim Hz. Nûh’un davetini 950 yıl 
boyunca70 bıkıp usanmadan gece gündüz, gizli veya açıktan, yerine gö-
re teşvik ve korkutma üsluplarını kullanarak devam ettirdiği bilinmek-
tedir. Ancak kavmi bütün bunlara rağmen ondan yüz çevirmiştir.71

c. İnsanları Karanlıktan Aydınlığa Çıkarmak: Peygamberlerin şeytanî güç-
ler tarafından karanlığa sevk edilmiş olan kavimlerini karanlıktan aydın-
lığa çıkarmak için gönderilmişlerdir.72 Nitekim Resûl-i Ekrem Efendi-

64. Enbiyâ 21/7-8.
65. Ahzâb 33/21; En’am 6/90.
66. Mâide 5/19; Enbiyâ 21/25; Nahl 16/36.
67. Bk. Şuarâ 108, 126, 144, 150, 163, 179.
68. Nisâ 4/165; Kehf 18/56. 
69. En’âm 6/48; Hac 22/49-51.
70. Ankebût 29/14-15
71. Nûh 71/5-21. 
72. Bakara2/257; İbrahim 14/5.
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miz de “Allah’a dâvetçi ve aydınlatıcı bir kandil olarak” tavsif edilmiş-
tir.73 Peygamberlerin insanları karanlıktan aydınlığa çıkarmaları, Allah 
tarafından kendilerine gönderilen kitabı okumaları ve içindeki hakikat-
leri insanlara öğretmeleriyle gerçekleşir.74

d. İnsanlar Arasında Adaleti Tesis Etmek: Toplumlarda zulüm ve haksız-
lıklar, genellikle hâkim sınıfın bozulmasıyla başlamış, adâletin bütünüy-
le ortadan kalkması ise toplumların sonunu hazırlamıştır. Tarih zalim-
lerin hâkim olduğu azgın toplumlara verilen toplu cezalara da şahit ol-
muştur. Kur’ân-ı Kerim’de bu tehlikeye işaret edilerek, azgın seçkin sını-
fın Allah’ın son uyarılarına rağmen zulüm ve kötülüklerini devam ettir-
meleri durumunda, ilâhî azabın kaçınılmaz olduğu ve nice toplumların 
bu yüzden toplu azaba çarptırıldığı bildirilmektedir.75 Toplumları felâ-
kete sürükleyen zulüm ve haksızlıkların giderilmesinin tek çaresi de âdil 
bir idarenin kurulmasıdır. Dolayısıyla peygamberler gönderildikleri top-
lumda zulmü ortadan kaldırıp âdil bir idare kurmakla da görevlendiril-
mişlerdir.76

e. İnsanları Âhiret İçin Hazırlığa Yönlendirmek: Allah Teâlâ tarafından ih-
tiyaç ölçüsünde gayb hakkında da bilgilendirilen peygamberler, ölüm son-
rası edebî hayat hakkında açıklamalarda bulunmuşlar; muhataplarını bil-
hassa geçici dünya hayatına aldanmaktan kurtulup, hesap günü ve ebe-
dî olan Âhiret hayatı için hazırlık yapmaya çağırmışlardır.77 Âhiret yur-
dunu anlatarak, insanların gayretini, oyun ve eğlenceye benzeyen geçici 
dünya hayatından asıl ve sonsuz olan Âhiret hayatına yönlendirmeye ça-
lışmışlardır.78

7. Peygamberlerin Davetinin Özellikleri

Peygamberlerin daveti, Allah Teâlâ tarafından gönderilen vahye dayan-
mış olması dolayısıyla rabbânî bir davettir.79 Peygamberler, yaptıkları gö-
rev karşılığında hiçbir insandan herhangi bir ücret istememişler veya menfa-

73. Ahzâb 33/45-46.
74. Cum’a 62/2.
75. İsrâ 17/16-17.
76. Yûnus 10/47; Hadîd 57/25.
77. En’âm 6/130-131.
78. Ankebût 29/64; Hadîd 57/20.
79. Ebu’l-Hasen en-Nedvî, en-Nübüvve ve’l-Enbiyâ, s. 15.
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at da ummamışlar, karşılığını ancak kendilerini bu makama seçen Allah’tan 
beklediklerini ve faaliyetlerini O’nun rızası ve âhiret sevabı için yaptıkları-
nı açıklamışlardır.80 Onların dâveti, sâde ve anlaşılır olup, tekellüften uzak-
tır. Çünkü fıtrata uygun olan hikmet yolunu takip ederek insanlara an-
layabilecekleri tarz ve ölçüde hitap etmişlerdir. İnsanları hikmet ve güzel 
öğütle dâvet etmişler ve onlarla en uygun şekilde en inandırıcı yöntemlerle  
tartışmışlardır.81 Onların dâveti, âlim câhil her seviyedeki insanın anlaya-
bileceği sâdelikte olmuş; anlaşılması kolay ve fıtrata uygun bir şekilde yü-
rütülmüştür.

B) PEYGAMBER KISSALARI

1. Kur’ân-ı Kerîm’deki Peygamber Kıssaları

Kur’ân-ı Kerîm’de peygamberler başta olmak üzere tarihî kişiler ve ya-
şanan önemli olaylar hakkındaki haberlerden meydana gelen ve Kur’ân’da 
geniş bir yer tutan tarihî kıssaların önemli bir kısmı peygamber kıssaları-
dır. Peygamberler tarihinin ana kaynağı olan Kur’ân’ı Kerîm’deki bu kıssa-
lar, insanlık tarihinin eksenini teşkil eden hak-batıl mücadelesinin ibret ve 
derslerle dolu bir özeti durumundadır. Çünkü bu kıssalarda insanların han-
gi hâl üzere bulunmaları durumunda nelerle karşılaşacakları hususu, tekrar 
tekrar gündeme getirilmiştir. Doğrudan Allah tarafından vahiy yoluyla in-
sanlığın dikkatine sunulan bu çarpıcı sahneler dolayısıyla peygamberler ta-
rihi, her insanı, özellikle de her müslümanı doğrudan ilgilendiren bir bilgi  
alanıdır.

2. Hadis Kaynaklarındaki Peygamber Kıssaları

Bu kıssaların ikinci kaynağı, Resûl-i Ekrem’den (s.a.v) aktarılan hadis-
lerdir. Onun verdiği bu bilgiler Kur’ân-ı Kerim’deki kıssaları tamamlayı-
cı bir özellik taşır. Ancak güvenilir hadis kaynaklarında bu konuda akta-
rılan hadislerin sayısı oldukça azdır ve daha ziyâde büyük peygamberler 
hakkındadır.

80. Bu âyetlerden bazıları için bkz. En’am 6/90; Yûnus 10/72; Hûd 11/29; Furkân 25/57; 
Şu’arâ 26/109, 145, 127, 164, 180.

81. Nahl 16/125.
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3. Ehl-i Kitab’ın Elindeki Dinî Metinler

Peygamberler tarihinin üçüncü bilgi kaynağı, Tevrat, İnciller ve Ehl-i Ki-
tab’ın elinde bulunan diğer dinî metinlerdir. Ancak, bu kitaplar insanlar ta-
rafından tahrif edilmiş olduğu için, verdikleri bilgilere, Kur’ân ve sahih ha-
dislerdeki bilgilerle paralellik arz ettikleri takdirde güvenilebilir. Sadece bu 
kaynaklarda geçen bilgilere ise ihtiyatla yaklaşılmalıdır. Bir kısmının doğru-
luk ihtimali bulunsa da bunları tespit kolay değildir. Ne yazık ki, bu kitap-
larda peygamberlere akla hayale gelmeyecek günahlar isnat edilmekte ve çok 
ağır iftiralar bulunmaktadır. Dolayısıyla bu haberlerin büyük kısmı peygam-
berlerin düşmanları tarafından uydurulmuştur.

4. Kısas-ı Enbiyâ, Tefsir ve Tarih Kitapları

Peygamberler tarihinin önemli bir kaynağı da müslüman âlimler tarafın-
dan yazılan kısas-ı enbiyâ, tefsir ve tarih kitaplarıdır. Ne var ki, bu eserlerin 
müellifleri, Kur’ân-ı Kerim ve temel hadis kaynaklarının yanında, Ehl-i Ki-
tab’ın elindeki tahrif edilmiş kitaplardan da bilgiler aktarmışlar, güvenilir ha-
dis kaynaklarında bulunmadığı halde Resûlullah’a (s.a.v.) nisbet edilen bir ta-
kım asılsız haberlere de yer vermişlerdir. Dolayısıyla bu eserlerdeki ilave bil-
gilere de ihtiyatla yaklaşılmalı, Kur’ân ve sahih hadislerdeki kıssalarla karşı-
laştırarak değerlendirilmelidir.

C) PEYGAMBERLERİN ÖRNEKLİĞİ

Peygamberler insanlık tarihinde büyük bir iz bırakmışlardır. Nitekim dün-
yanın herhangi bir beldesinde hüküm sürmüş veya sürmekte olan âdil bir yö-
netim söz konusuysa, kalpleri birbirine bağlayan, merhamet, şefkat ve hayır-
da yardımlaşma üzerine kurulu bir kardeşlik anlayışı varsa, zenginler ihtiyaç 
sahiplerini, yetimleri ve dulları gözetiyor, idareciler ve güç sahipleri mazlum-
ları himaye ediyor ve sağlığı yerinde olanlar hastalara yardımcı oluyorsa, bu 
faziletler ancak Allah’ın elçilerine öğrettiklerinin eseridir. Hak adını taşıyan 
ve hayır adı verilen her şeyde onların ışığı görülür. Çünkü onlar kalpleri ıs-
lah için bütün kötülüklerin kökünü kazımaya çalışmışlar, sonunda nefisleri 
kötü yönelişler, felakete sürükleyen süflî duygular ve arzulardan kurtarmış-
lardır. İnsanlara kendilerini yükseltecek veya alçaltacak şeyleri açıklamışlar; 
nelerin şeref ve saadet vereceğini, nelerin sefalete yol açacağını anlatmışlar-
dır. Neticede ferdî ve sosyal hayata bir düzen vererek ümmetlerine saâdet yo-
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lunu çizmişler, böylece insanlığın kültür ve medeniyet bakımından gelişme-
sine en büyük katkıyı yapmışlardır. Dolayısıyla insanların manevî ve ruhânî 
hayatı, ancak peygamberleri örnek almalarıyla kemal bulur.82

Kur’ân-ı Kerîm’deki peygamber kıssalarına gelince, Kur’ân’ın indiriliş 
amaçları gözetildiği için bu kıssalar, Allah’ın birliği, O’na itaat, peygamberlik 
ve peygamberlerin davetlerinde karşılaştıkları zorluklar, mü’minler ile müş-
rikler arasında yaşanan mücadele üzerinde yoğunlaşır. İlgili âyetlerin önemli 
bir kısmında ise sadece onların, güzel bir ahlâk, doğruluk, güvenirlik, üstün 
sabır ve metânet, şefkat, merhamet, tevazu, şükreden bir kul olma vb. üstün 
ahlâkî değerlerine işaret edilmiştir. Diğer bir ifadeyle bu kıssalarda Hz. Pey-
gamber Efendimiz’den önceki peygamberlerin özel hayatlarının inceliklerine, 
tevhid mücadelelerinde yaşadıklarının tafsilatına dair çok az bilgi bulunmak-
tadır.83 Dolayısıyla önceki peygamberlerin örnekliği meselesi Kurân ve sahih 
hadislerde geçen bu sınırlı bilgiler üzerinden değerlendirilecektir.

İnsanları davet ve irşatta etkili bir yol olan Kur’ân kıssaları, Kur’ân’ın eği-
tim hedefleriyle uyum arz eder. Bu kıssalar “insanları hidayete ulaştırmayı, 
onları ilgilendiren her şeyi açıklamayı, gaflet ve tembellikten, hayatın tehlike-
lerinden sakındırmayı, eğitim ve terbiye usullerini düzeltmeyi, insandaki sev-
gi, muhabbet ve iyilik duygularını uyandırmayı, inancı tashih ederek Allah’a 
eşi ve ortağı olmayan tek ilâh olarak inanmanın tohumlarını ekmeyi, insanla-
rı ömürlerinin her döneminde sapıklıklardan korumayı, onları umutsuzluğa 
düşmekten alıkoymayı, yorgunluk tanımayan bir gayret ile olumlu bir hayata 
yönlendirmeyi, tembellik ve bıkkınlığa yer olmayan bir azimet kazandırmayı 
ve sürekli bir gayret ve yenilik içinde olmayı” hedef edinmiştir.84

Bu kıssalarda ilâhî daveti kabul edenler ile bu daveti engellemek için kuv-
vete başvuran küfür ehli arasında yaşanan mücadelenin seyri ve bilhassa son 
merhalesi, ana hatlarıyla ve ibret alınması gereken yönlerine dikkat çekilerek 
anlatılmaktadır. Hiçbir şekilde asılsız veya hayali bilgilerin karışmadığı, ya-
şanan gerçeklerin doğru bir şekilde anlatımı olan bu kıssalar, edebî kıssalar-
da bulunmayan teşvik edici ve yönlendirici bir üslûba da sahiptir.85

82. Süleyman Nedvî, Hazret-i Muhammed (a.s.) Hakkında Konferanslar (Trc. Osman 
Keskioğlu), Ankara 1972, s. 18-26. 

83. Hayatı her yönüyle tam olarak bilinen tek peygamber Hz. Muhammed’dir (s.a.v.). 
Dolayısıyla peygamberlerin arasında hayatı ve yaşayışı, tüm davranışları bakımın-
dan örnek alınabilecek tek peygamber odur (Seyyid Süleyman Nedvî, a.g.e., s. 38)

84. Vehbe Zühaylî, el-Kıssatü’l-Kur’âniyye, Dımaşk 1413/1992, s. 15.
85. Abdülkerîm el-Hatîb, el-Kasasu’l-Kur’ânî, Beyrut 1975, 49; ayrıca bkz. Şengül, 

Kur’ân Kıssaları Üzerine, s. 44-47.
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Bu kıssalardan maksat, insanların anlatılanlardan ibret ve ders çıkarması-
nı sağlamak, onların peygamberleri ve ümmetlerini örnek almalarına, bu sa-
yede inkârcıların düştükleri hatalara düşmekten kurtulmalarına yardımcı ol-
maktır. Dolayısıyla kıssaların ana hedefi, tarihî olayların geniş bir şekilde an-
latılması olmadığı için, kıssaların sadece ibret alınması ve ders çıkarılmasına 
yetecek bölümüyle yetinilmiş, olayın baştan sona anlatılması ve ayrıntı mak-
satlı olarak terkedilmiştir.86 Kıssalar özellikle mü’minlerin kalplerine ve vic-
danlarına inanç esaslarını sağlam bir şekilde yerleştirmek için etkili bir araç 
olarak kullanılmıştır.87 Ayrıca bu kıssalarda yer, zaman ve birkaç istisnasıyla 
da mekân unsurlarına yer verilmemiştir.

Peygamberlerini ve onlara iman edenleri hidayete erdiren Allah Teâlâ, 
insanlara hidayete erdirdiği peygamberlerin dosdoğru yoluna uymalarını em-
retmiş88, bu kıssaların önemli bir kısmında, anlatılanlarda akıl sahipleri için 
ibretler, muttakiler için dersler ve öğütler olduğu bildirilmiş ve insanlara an-
latılanlar üzerinde düşünmeleri, yaşananlardan ders ve ibret almaları tavsi-
ye edilmiştir.89

Elmalılı, Kur’ân-ı Kerim’deki peygamber kıssalarının hikmet ve faydaları-
na işâret ederken, bu kıssaların itina gösterilerek okunması neticesinde, bun-
lardan çıkarılacak ibret ve derslerin, kütüphaneler dolusu tarih kitaplarının 
okunmasıyla elde edilemeyeceğini, yükselmek için bağlanılacak ibret düstur-
larını ve bunların verdiği açık ilhamı vermeyeceğini söyler. Tarih sahnesin-
den silinen kavimlerin yaşantıları, düşüş ve helâklerine yol açan sebeplerin 
bu kıssalarda ortaya konulduğunu, netice olarak onların düşüş ve yok olma 
sebeplerinin Allah’ın rehber olarak gönderdiği önderlerin kıymetini bilme-
meye bağlı olduğunu ifade eder. Hak dinin, sağlam ve mutlu bir sosyal kuru-
mun aslını ve hareket tarzını teşkil eden ilâhî bir müessese ve insanları belâ 
tûfanlarından kurtaracak olan kurtuluş gemisinin, Allah’ın gönderdiği hak 
din olduğuna dikkat çeker.90

86. Ancak istisna olarak Hz. Yûsuf kıssası ile ona göre daha kısa olan Kasas sûresinde-
ki Musa (a.s.) kıssası, diğer peygamber kıssalarına göre oldukça geniş ve kronolojik 
sıraya uyularak anlatılmıştır. 

87. İdris Şengül, “Kıssa”, DİA, XXV, 500.
88. Bakara 2/213; En’âm 6/90.
89. Bakara 2/66; A’râf 7/176; Hûd 11/120; Yûsuf 12/11; Nûr 24/34; Ankebût 29/34-

40; Ahzâb 33/21; Mümtehine 60/4.
90. Elmalılı, Hak Dini Kurân Dili, IV, 77-78.
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D) PEYGAMBER KISSALARININ TEMEL HEDEFLERİ

1. Peygamberlerin Aynı Dine Mensup Olduğunu Göstermek

Peygamber kıssalarının ana gayelerinden biri, bütün peygamberlerin İs-
lâm dinini tebliği ettiğini göstermektir.91 Hz. Âdem’den itibaren bütün pey-
gamberler, insanları tevhide, Allah Teâlâ’dan başka bir ilâhın bulunmadığına 
imana ve sadece O’na ibadet etmeye çağırmışlardır. Aynı din ve ümmet birli-
ğini sağlamak, aynı inancı yerleştirmek için gayret göstermişlerdir. Kıssalar-
da ağırlıklı olarak, peygamberler ve ümmetlerinin bu ulvî gayeyi gerçekleşti-
rebilmek için göstermiş oldukları üstün çaba ve gayret ile bu yolda karşılaş-
tıkları sıkıntılar ve verdikleri mücâdele anlatılmıştır.

Peygamberlerin aynı dine mensup oldukları Kur’ân-ı Kerim’de pek çok 
yerde zikredilmektedir. Mesela Enbiyâ sûresinin baş tarafında 18 peygamber 
isimleriyle sayılmış ve onlardan kısaca bahsedilen bu âyetlerin sonuncusunda 
bu peygamberler ve ümmetleri, tek bir ümmet olarak tavsif edilmiştir.92 Pey-
gamberlerin hepsi de Nuh (a.s.) gibi kendilerine, Allah’a teslim olan bir müs-
lüman olmalarının emredildiğini açıklamışlardır.93 Peygamberimize hitaben, 
“Allah’ın tüm peygamberlere indirdiklerine iman ettik, onların arasında bir 
ayırım yapmayız, biz Allah’a teslim olan müslümanlarız.” demesi emredilmek-
tedir.94 Bu gerçek, Hz. İbrâhim, Hz. İsmail, Hz. Lût, Hz. Yakup, Hz. Yûsuf, 
Hz. Dâvût ve Hz. Süleyman, Hz. Îsâ ve havârileri tarafından da ifade edil-
miştir.95 Yine Kur’ân’da İsrâlioğullarının Müslüman olan peygamberleri tara-
fından Tevrat’a göre idare edildikleri, Hz. Musa’ya iman eden sihirbazların, 
hatta bütün yahudilerin müslüman olduklarını söyledikleri zikredilmektedir.96

Buna göre peygamberlerin tamamı Resûl-i Ekrem’in (s.a.v.) söylediği gibi 
insanları aynı dine davet ediyordu.97 Nitekim onlara gönderilen vahiyler bir-
birini teyit etmiş, son nebî ve resûl olan Hz. Muhammed’e vahyedilen Kur’ân 
ise bütün peygamberleri ve ilâhî kitapları doğrulayıp onlara şahitlik etmiştir.98 

91. İdris Şengül, Kur’ân Kıssaları Üzerine, İzmir 1994, s. 298-309; a.mlf., “Kıssa”, DİA”, 
XXV, 499.

92. Enbiyâ 21/47-92.
93. Yûnus 10/72.
94. Âl-i İmrân 3/84. 
95. Bakara 2/127-128, 130-133; Zâriyât 51/36; Yûsuf 12/101; Neml 27/29-31; Âl-i İm-

rân 3/ 52-53; Mâide 5/111.
96. Mâide 5/44; A’râf 125; Yûnus 11/10.
97. Ahmed b. Hanbel, Müsned, II, 319; Buhârî, “Enbiyâ”, 48.
98. Âl-i İmrân 3/3-4.
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Diğer yandan peygamberlerin tebliğ ettiği bu müşterek dinde inanç esasları 
değişmemiştir. Hz. Âdem ile son peygamber Hz. Muhammed’e vahyedilen 
“âmentü”yü oluşturan iman esasları aynıdır. Diğer dinî hükümler ve hukuka 
bağlı konularda ise kemâle doğru giden değişiklikler olmuş ve bu kemâl İs-
lâm diniyle tamamlanmıştır.99

2. Hz. Muhammed’in Peygamberliği ve  
Kur’ân’ın Kutsal Kitap Oluşu

Şöyle ki, Hz. Muhammed okuma ve yazma bilmeyen bir ümmî idi; ayrı-
ca yahudi veya hıristiyan âlimlerinden de ders almamıştı. Böyle olduğu hal-
de, ona vahyedilen Kur’ân’da onun başka bir yolla öğrenemeyeceği ve üste-
lik muhataplarından da hiç kimsenin bilmediği kıssalar bulunmaktadır. Do-
layısıyla Kur’ân’da bu kıssaların bulunması, onun kendisine vahiy gönderi-
len bir peygamber, Kur’ân’daki bilgilerin de Allah tarafından kendisine gön-
derilen ilâhî bilgiler olduğunun kesin bir delilidir. Kur’ân-ı Kerîm, bazı kıs-
saları anlatırken bu gerçeği dile getirmektedir. Meselâ Allah Teâlâ Resûlul-
lah’a hitap ederek, “Kur’ân-ı vahyetmekle geçmiş milletlerin haberlerini ken-
disine en güzel şekilde anlattığını, hâlbuki bunları daha önce bilmediğini” ha-
tırlatmıştır.100 Nûh kıssasının sonunda yine Peygamberimiz’e hitaben, “kıs-
sada anlatılanların, gayb haberlerinden olduğunu, daha önce ne onun ne de 
kavminin bunları bilmediğini”, Musa (a.s.) kıssasında ise onun bir süre Med-
yen’de oturması, Tûr dağında onunla mülâkatı hakkındaki bilgileri de vahiy-
le bildirdiğini zikretmiştir.101

3. Tevhid-Küfür Mücadelesinin Galiplerinin  
Peygamberler Olduğunu Açıklamak

Her peygamber kendisine iman edenlerle birlikte bir ümmet oluşturur-
ken, küfür ehli de her defasında peygamberler ve ümmetlerine karşı düşman-
ca bir tavır takınmış ve onlara karşı birlikte hareket eden bir topluluk haline 
gelmişlerdir. Peygamberlerini sapıklık, beyinsizlik, yalancılık, delilik ve sihir-

99. Mâide 5/3.
100. Yûsuf 12/3.
101. Hûd 11/49; Kasas 28/44-46.
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bazlıkla itham ederek, ona ve mü’minlere düşmanlık, baskı ve işkence yapma-
ya başlamışlar, kötülüklerini gittikçe şiddetlendirmişlerdir.102 İki taraf arasın-
da ortaya çıkan tevhid-küfür mücadelesinin kazanan tarafı, Allah Teâlâ’nın 
yardımıyla her defasında peygamberler ve ümmetleri olmuştur.

Allah peygamberlerine ve mü’minlere dünyada yardımıyla zafere ulaştıra-
cağını, onlara âhirette de yardım edeceğini bildirmiştir.103 Ankebût sûresinde 
anlatılan beş peygamber kıssasının ardından, bu peygamberler ve ümmetleri-
nin zafer ve kurtuluşuna karşılık kafirlerin hezimetine ve çarptırıldıkları ce-
za çeşitlerine işaret edilmiştir.104 Bir başka âyette Allah’ın peygamberleri so-
nunda zafere ulaştıracağına dair vaadinin, O’nun değişmeyen kanunlarından 
biri olduğu hatırlatılmıştır.105

Bu gerçeğin tarihe ilk yansıması Hz. Nûh’un zamanında gerçekleşti. Nûh 
(a.s.) davetini 950 yıl boyunca, bıkıp usanmadan gece gündüz, gizli veya açık-
tan devam ettirdiği halde, kavmi bütün bunlara rağmen ondan yüz çevirmiş, 
ona genellikle fakir tabakaya mensup çok az kişi iman etmişti. Zalim hüküm-
dar ve maiyeti davetinden vazgeçmeyen Hz. Nûh’a meydan okuyarak, teh-
ditlerini daha da şiddetlendirdiler. Ancak sonunda ilâhî yardım yetişti, kav-
min müşrikleri yaşanan tufanda boğulurken, Hz. Nûh ve mü’minler bindikleri 
gemi sayesinde bu korkunç tufandan kurtuldular.106 Daha sonra da peygam-
berleri yalanlayan pek çok topluluk, peygamberleri davetinden vazgeçirmek 
için her yola başvurmuştu. Ancak neticede, her defasında üstün gelenler, pey-
gamberler ve ümmetleri olmuş, Allah’ın yardımıyla mutlu sona ulaşmışlardır. 
Küfür ehline gelince önemli bir kısmı bu dünyada çeşitli âfetler ile helâk edil-
mişlerdir. Onlar asıl cezalarını, ebedî kalacakları cehennemde çekeceklerdir.

4. Küfür Ehlinin Liderlerinin Kimler Olduğunu  
Ortaya Koymak

Mevcut toplum yapısı sayesinde diğer insanlar üzerinde hakimiyet kuran, 
kendilerini onlardan üstün gören ve idareciliğin sadece kendilerine ait oldu-
ğuna inanan idareciler ve onların güdümünde olan varlıklı üst sınıf, bu yapı-

102. Zâriyât 52-53.
103. Mü’min 40/51.
104. Ankebût 29/14-40.
105. En’âm 6/34.
106. Ankebût 29/14-15; Nûh 71/5-21; Hûd /27-31. Kurtuluş gemisi ve tufan hakkında 

bkz. İsmail Yiğit, a.g.e., s. 129-143.
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daki herhangi bir değişim sebebiyle ellerinde tuttukları makam ve menfaatle-
rin kaybedeceklerini bildikleri için, peygamberlerin davetine genelde ilk kar-
şı çıkan ve davete düşman kesilen sınıf olmuştur.

Kur’ân-ı Kerîm’de bu varlıklı şımarık kesimin, peygamber gönderilen her 
toplumda genel bir kural olarak peygamberlerin getirdiklerini yalanladıkları 
bildirilmektedir.107 Nitekim Nûh kavminin müstekbirleri, Hz. Nûh’u kendi-
leri gibi bir insan olarak gördüklerini, ona inananların ise kafaları çalışmayan 
basit görüşlü kimselerden ibaret olduğunu, onu ve ona inananları kendilerin-
den üstün görmedikleri gibi onları yalancı saydıklarını söylemişlerdi.108 Salih 
(a.s.) kıssasında ise ileri gelenlerden büyüklük taslayanların, ona gönderilene 
inanan mü’minleri zayıf gördükleri ve onların inandıklarını inkâr ettikleri bil-
dirilmektedir.109 Kavminin müstekbirleri de, Hz. Şuayb’ı tehdit ederek dinle-
rinden dönmedikleri halde onu ve ona inananları yurtlarından çıkaracakları-
nı söylüyorlardı.110 Mekke’nin müşrik liderleri de aynı tavrı takınmış, atala-
rından miras kalan dinden asla dönmeyeceklerini, kendilerine “Daha doğru-
sunu getirmişsem yine mi uymazsınız?” diye soran Peygamber Efendimiz’e, 
kendisine gönderilen dini inkâr ettiklerini söylemişlerdi.111

Peygamberlerin tebliğ ettiği bilgileri değerlendirmek ve bunlar üzerinde 
düşünmek yerine, sadece “atalarından devraldıkları inanç ve gelenekleri as-
la bırakmayacaklarını” söyleyerek körü körüne eski inançlarına bağlı kalan-
lar da müstekbirlerin safında yer almışlardır. Genelde toplumun ileri gelen 
varlıklı sınıfının güdümünde olan bu grup, peygamberleri kendilerini ataları-
nı üzerinde buldukları dinlerinden uzaklaştırmakla itham etmişler ve onlara 
düşman olmuşlardır.112 Kur’ân’da müşriklerin peygamberlere bu gerekçe ile 
karşı çıktıkları, “babalarının yolundan gideceklerini” söyleyerek onların da-
vetini reddettikleri bildirilmektedir.113

5. İmansız Akrabalığın Değer Taşımadığını Göstermek

Hz. Nuh’un oğullarından biri babasına iman etmemişti. Nuh (a.s.) tûfan 
başlarken babalık şefkatiyle, bu cezâdan ancak iman edip gemiye binenlerin 

107. Sebe’ 34/34.
108. Hûd 11/27.
109. A’râf 7/75-76.
110. A’râf 7/88.
111. Ahkâf 46/11.
112. Zuhruf 43/23.
113. Enbiyâ 21/53; Yûnus 10/78; Mâide 5/104; Zuhruf 43/22.
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kurtulacağını söyleyip onu da gemiye çağırdı. Ancak o, babasını dinlemedi 
ve dalgalar arasında boğuldu.

Nuh (a.s.), bu oğlunu kurtarması için yalvarırken, Allah Teâlâ ona sâde-
ce iman edenlerin ailesinden sayılacağını; boğulan oğlunun ise, peygamber-
liğini inkâr ettiği için, ailesinin dışında kaldığını bildirdi. Mü’min bir kim-
se ile öz evlâdı da olsa bir kâfir arasında bir velâyetin olmadığını, mücâde-
lenin aileler arasında değil, iman edenlerle kâfirler arasında yaşandığını ha-
tırlatarak onu uyardı. Bunun üzerine Nuh (a.s.), tevbe ederek Allah’ın rah-
metine sığındı.114

Hz. Nuh’un küfürde inat eden karısı da boğulanlar arasındaydı. Daha 
sonra Hz. Lût’un peygamberliğini kabul etmeyen karısı da kâfirlerle birlikte 
azâba çarptırıldı. Çünkü imanın olmadığı yerde akrabalığın bir faydası yok-
tu.115 Nitekim mü’minlerin, Allah’a ve resûlüne düşmanlık besleyen, anne, 
baba, kardeşleri, çocukları ve diğer yakınlarına karşı dostluk beslemeleri de 
yasaklanmıştır.116

6. Hz. Peygamber ve Mü’minlerin Kalbini Teskin ve 
Pekiştirme, Mü’minler İçin Ders ve İbret

Allah Teâlâ peygamber kıssalarıyla Hz. Peygamber’in kalbini pekiştirdi-
ğini, bu gerçek haberlerin diğer müminler için de bir ibret ve hatırlatma ol-
duğunu bildirmiş,117 ayrıca her şeye vekil olduğunu hatırlatıp, davetini yü-
rütme hususunda sabretmesini tavsiye etmiştir.118 Önceki peygamberlerin de 
kavimleri tarafından yalanlandığını, buna ve her türlü sıkıntılara rağmen sab-
rettiklerini, sonunda yardımıyla zafere ulaştıklarını bildirerek onları teselli et-
miş ve yaklaşmakta olan mutlu sonu müjdelemiştir.119 Bu haberler, onu ör-
nek alan tüm sahâbilerin kalplerini de pekiştirmiştir. Nitekim onlar inançları 
uğrunda her türlü sıkıntıya katlanmış, İslâm’ı hâkim kılmak için Resûl-i Ek-
rem ile birlikte hiçbir fedakarlıktan kaçınmamışlardır.120

114. Hûd 11/42-47.
115. Tahrîm 66/10
116. Mücâdele 58/22.
117. Hûd 11/120.
118. Hûd 11/11.
119. En’âm 6/33-34; Kasas 28/3.
120. Mahmûd el-Adevî, Meâlimü’l-kıssa fi’l-Kur’âni’l-Kerîm, Ammân 1988, s. 42. 
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7. Peygamberler ve Onları Örnek Alan İdarecilerin,  
Adâletin Tesisi İçin Çalıştıklarını Göstermek

Kendilerine inanlarla birlikte bir ümmet oluşturan peygamberler, kişisel 
ve sosyal hayatı, Allah’ın adâleti emreden ahlâk ve hukuk kurallarına göre 
düzenlemişlerdir.121 Sonunda adâleti sağlamışlar, yeryüzünde huzur ve mut-
luluğu temin eden âdil ve faziletli bir düzen kurup zulüm ve kötülükleri orta-
dan kaldırmışlardır. Bu mutlu sona ulaşmalarında, Allah’ın “iman edip sâlih 
amel işleyenleri mutlaka yeryüzünde hâkim kılacağına ve kendileri için seçip 
razı olduğu dinlerini kökleştireceğine ve çektikleri korkularından sonra onları 
mutlaka güvenli bir duruma kavuşturacağına”122 dair yardımı onlarla birlikte 
olmuştur. Bu ilâhî yardım, Allah’ın dinine sahip çıkanlar için Kıyâmete kadar 
devam edecektir. Allah Teâlâ, peygamberlerine yardım edip sonunda onla-
rı mutlaka galip getireceğini, bildirdiği gibi,123 dinine yardımcı olan mü’min-
leri de güç ve kudrete ulaştırıp ayaklarını sabit kılacağını müjdelemektedir.124 
Onların da iktidara gelmeleri durumunda kişisel ibadet ve yükümlülüklerinin 
yanı sıra, insanlara iyiliği emredip kötülükten alıkoyma görevini yerine getir-
mekle mükellef olduklarını bildirmektedir.125

8. Peygamberlerin Önemli Mesleklerde  
Öncü Olduklarını Açıklamak

Allah Teâlâ, peygamberlerini insanların gelişmesini sağlayan bazı iş ve 
mesleklerde de öncü kılmıştır. Bu lütufların ilki Allah’ın Hz. Âdem’e, yer-
yüzünde faydalanacağı eşyanın isim ve mahiyetlerini öğretmesiyle olmuş-
tur.126 Bazı kaynaklarda, kalemle ilk yazı yazan, ilk kez elbise dikip giyen 
kimsenin Hz. İdris olduğu kaydedilmektedir. Bu bakımdan o terzilerin pi-
ri kabul edilir.127

121. Mâide 5/48-49.
122. İbrâhim 14/13-15; Nûr 24/55.
123. Saffât 37/167-173.
124. Muhammed 47/7.
125. Hac 22/41.
126. Bakara 2/31-33.
127. İbn Kuteybe, el-Maârif, Beyrut 1970, s. 10; Taberî, Tarih, I, 85; Kurtubî, Tefsir 

(nşr. Berdûnî), Kahire 1373, XI, 117; Şevkânî, Fethu’l-kadîr, Kahire 1964, III, 368; 
Tantâvî, Tefsîr, X, 41.
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Allah Teâlâ, Hz. Nûh’a bir geminin nasıl yapılacağını öğretmiştir. Onun 
mâhir bir marangoz gibi inşâ ettiği bu mükemmel gemi, Allah’ın izniyle kâ-
firlerin helâkine yol açan korkunç tufândan etkilenmeden içindekilerin kur-
tulmasını sağlamıştır. Dolayısıyla bu gemi, daha sonrakiler için bir örnek ol-
muştur.

Yüce Allah, Hz. Dâvud’a ise savunma âleti olarak zırh yapma sanatını öğ-
retmiş; ilâhî bir lütuf olarak demiri onun için yumuşatmış ve onu kolay bir 
şekilde zırh hâline getirme mûcizesi vermiştir.128 Bu bakımdan Dâvud (a.s.), 
insanlık tarihinde demircilerin ve asırlar boyu en önemli savunma silahı ola-
rak kullanılan zırh ustalarının piri durumundadır. Hz. Süleyman’a diğer mû-
cizelerin yanı sıra, bakır madeninin su gibi akıtılması mûcizesi de verilmiş-
tir.129 Onun bakır madeni sayesinde bina inşâatı ve gemi yapımında çok ma-
hir olduğu bildirilir.

9. İnsanları, Ezeli Düşman Şeytan’a Karşı Uyarmak

Şeytanın insana olan kin ve düşmanlığı, ilk insan olan Hz. Âdem’in ya-
ratılışı sırasında, şeytanın Allah’ın emrine rağmen onun için saygı secdesini 
reddetmesiyle başlamıştır. Allah Teâlâ’nın onun bu düşmanlığını devam et-
tirmesi dolayısıyla Âdem’i uyarmış olmasına rağmen, şeytan vesveseleriyle o 
ikisine hata işletmiş ve ceza olarak cennetten yeryüzüne indirilmelerine zemin 
hazırlamıştır.130 Kendisi ateşten yaratıldığı için Âdem’den daha üstün oldu-
ğunu iddia eden ve Allah tarafından cennetten kovulan Şeytan, bu sırada in-
sanlara olan düşmanlığını kıyamete kadar devam ettireceğini söylemiş ve bu 
konuda Allah’tan mühlet istemiştir. İstediği mühlet verilince Kıyamete kadar 
insanları doğru yoldan saptırmaya çalışacağına yemin etmiştir.131 Dolayısıy-
la insana düşen, kendisini ilâhî rahmetten uzaklaştırmayı gaye edinen şeyta-
nın tuzağına düşmemek için, “Allah tarafından şeytanın etkisinden korunan 
ihlâs sahibi bir kul” olmaya çalışmaktır.132

128. Enbiyâ 21/80; Sebe 34/10-11.
129. . Sebe sûresi, 34/12.
130. A’râf 17/19-24.
131. A’râf 7/12-16.
132. Hicr 40; İsrâ 17/65; Sâd /82. Kur’ân kıssalarının hedefleri hakkında bk. İdris Şen-

gül, Kur’ân Kıssaları Üzerine, s. 281-312; a.mlf., “Kıssa”, DİA”, XXV, 499; Mah-
mûd el-Adevî, a.g.e., s. 41-47; 



SİYER’İ NASIL OKUMALIYIZ?

Prof. Dr. Adem Apak
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GİRİŞ

Müslüman tarihçiler Hz. Peygamber’in (s.a.v.) hayatı ve daveti konu-
sunda günümüze kadar sayısız siyer eseri telif etmişlerdir. Bunlar-

dan bir kısmı orijinal çalışmalar olmakla birlikte pek çoğu başlangıçta yazıl-
mış kitapların şerhi veya muhtasarı mahiyetindeki kitaplardır. Ancak yine de 
bu tür eserler kuşkusuz müelliflerinin yaşadıkları dönemin ihtiyaçlarını bel-
li derecede karşılamıştır. Kaldı ki zamanımızda da farklı anlayış ve muhteva-
lar dikkate alınarak yeni siyer çalışmaları yayınlanmaya devam edilmektedir.

Hz. Peygamber’in doğru bir şekilde anlaşılması ve asrımız insanına tanı-
tılması konusunda atılması gereken en önemli adımlardan biri her kültür se-
viyesinde insanın anlayabileceği nitelikli siyer eserlerinin neşredilmesidir. An-
cak üzülerek ifade etmek gerekir ki bu hususta meselenin esasından haberdar 
olmayan bazı ehliyetsiz şahısların bu konuda kalem oynattıklarına şahit olun-
maktadır. O kadar ki siyerin mahiyeti ve kaynaklarından dahi habersiz olan-
lar hatta nitelikli bir siyer kitabı okumayanlar dahi siyer müellifi olmuşlar-
dır. Bilhassa yakın zamanlarda gerek toplumda gerekse örgün ve yaygın eği-
tim hizmetlerinde siyere ilginin artmasının da etkisiyle çok kısa sürede hazır-
lanan, neticede birbirinin tekrarı mahiyetinde, gerek muhteva, gerekse üslup 
açısından hiçbir orijinalliği bulunmayan, üstelik yetkin olmayan kişilerce telif 
edilen niteliksiz siyer kitapları peş peşe baskılar yapmaktadır. Bu hususta bir 
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kısım yazarlar ve yayınevleri açısından popülizm ve maddî kazanç beklenti-
si ilmî ve ahlâkî hassasiyetin önüne geçmiş görünmektedir. Bu karmaşa içeri-
sinde insanlara sunulan kitaplar, siyerin dolayısıyla Hz. Peygamber’in doğru 
tanıtılmasına hizmet etmek bir yana, yetersiz ve yanlış bilgilerle onun haya-
tının pek çok safhasının hurafe şeklinde sunulması faaliyetine katkıdan baş-
ka bir sonuç getirmemiştir. 

Hz. Peygamber’in hayatının takdimi konusunda atılan yanlış adımların 
menfî yönlerini en aza indirmenin yolu kanaatimizce siyer alanının mütehas-
sısı konumundaki ilim adamlarının sahih kaynaklara ve ilmi metotlara da-
yalı ve araştırma mahsulü olan nitelikli kitaplar kaleme almalarıdır. Üstelik 
yayımlanacak bu eserler sadece Müslümanlara hitap etmemeli, hedef kitle-
si bunun daha ötesine geçerek başka din ve kültür mensuplarıyla da buluşa-
bilecek bir metot ve muhteva ile sunulmalıdır. Bilhassa inanç kültürlerinde 
“Yaratıcı” ve “Peygamberlik” itikadı bulunan toplumlara Hz. Peygamber’in 
e onun evrensel mesajının sunulması kanaatimizce ancak ciddî hazırlanmış 
ilmî çalışmalarla mümkün olur. Şayet bu mühim ve aslî görev ihmal edilir, 
son derece dar çerçeveli, üstelik popülist ve hissî sâiklerle siyer yazılmaya ve 
roman-şiir gibi edebî formlarda peygamber takdimi yapılmaya devam edi-
lirse, bütün insanlık ve özellikle de ülkemiz aydınları Hz. Muhammed’i bu 
kitaplardan değil, müsteşriklerin eserlerinden ve onların önyargılı peygam-
ber tasavvurlarından tanımaya devam edeceklerdir. Bu sebeple Müslüman 
olmayan araştırmacıların yazmış oldukları kitaplardaki hatalı ve art niyet-
li bilgilere savunmacı refleksle cevap yetiştirmeye çalışmak yerine, nitelikli 
eserlerle son peygamberi bütün insanlığa tanıtmak günümüz ilim adamları-
nın öncelikli görevidir.

SİYERİ SAHİH KAYNAKLARDAN OKUMA

1. Kur’ân-ı Kerîm

Siyerin sağlıklı bir şekilde okunmasında ve Hz. Peygamber’in doğru an-
laşılması konusunda ilk adım kuşkusuz onun hayatının (siyer) sahih bilgilere 
dayalı olarak inşa edilmesidir. Bu faaliyette temel müracaat kaynağı şüphe-
siz Kur’ân-ı Kerîm’dir. Zira Kur’ân’da Hz. Peygamber dönemindeki savaşlar, 
yapılan antlaşmalar, Yahudi-Hıristiyan ve münafıklarla ilişkiler, Allah Rasû-
lü’nün muhatabı olduğu ilahî uyarılar ve benzeri konularla ilgili bilgiler yer 
alır. Ayrıca Kur’ân’da Hz. Âdem, Hz. İbrahim, Hz. Mûsâ ve Hz. Muham-
med gibi peygamberlere dair hal tercümeleri de mevcuttur. Farklı sûrelerde 
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peygamberler ile onların verdikleri mücadeleler, çeşitli kavimler, milletler ile 
onların sosyo-politik yapıları, ahlâkî anlayışları, inanç esasları, başarıları ve 
yenilgileri; zâlim ve âdil hükümdarlar ile onların icraatları örneklerle anlatı-
lır. Kur’ân bu şekilde bir yandan tarihi malumat sunmakta, bir yandan da öğ-
renilenlerden ders alınmasını istemektedir. Örnek vermek gerekirse Kur’ân 
Âd, Semûd ve Medyen kavimlerinden, kendilerine gönderilen peygamberle-
re karşı tavırlarından, onların mutî ve âsî olanlarından, yaşayışlarından, me-
deniyetlerinden ve nihayet akıbetlerinden söz eder. Aynı şekilde Kur’ân’da 
Lût ve Sâlih peygamberlerin kavimleriyle olan mücadelelerinden ve onların 
helâklerine sebep olan hâdiselerden bahsedilir. Aslında İslâm tarihi boyunca 
gelişen Siyer, Megâzî ve Kısas-ı Enbiyâ türlerinden yazılmış eserlerin esasını 
bu bilgiler teşkil eder. Bunlara istinaden Müslüman âlimler Kur’ân’da mev-
cut bulunan öz malûmatı elde ettikleri değişik kaynaklı haberler ve rivayet-
lerle de destekleyip genişletmek suretiyle Siyer nev’inden yeni eserler mey-
dana getirmişlerdir.1 

Siyer söz konusu olduğunda bu ilmin en mühim ve ilk müracaat kaynağı 
şüphesiz Kur’ân-ı Kerîm’dir. Bu sebeple gerçekliğinde şüpheye mahal olma-
yan türden Kur’ânî veriler yardımıyla Hz. Muhammed hakkında, onun nasıl 
bir kişilik olduğu ve hasımlarıyla nasıl mücadele ettiğiyle alâkalı doğrudan fi-
kir sahibi olmamız mümkündür. Ayrıca unutmamak gerekir ki Hz. Peygam-
ber’i en iyi öğrenebileceğimiz kaynak, onu peygamber olarak seçen ilâhî kay-
naktır. Çünkü Allah Rasûlü Kur’ân’a rağmen veya onun emri dışında hare-
ket etmemiştir.2 

Hz. Peygamber’i insanlığa tanıtan en orijinal ve en sahih kaynak Kur’ân’dır. 
Objektiftir, çünkü beşerin hissî ve indî yaklaşımları ondan uzaktır. Orijinal-
dir, çünkü Hz. Peygamber’le Kur’ân arasına bir mesafe girmemiştir. Sahihtir, 
çünkü Kur’ân, bir bilgi kaynağı olarak her mümin için içerisinde hiçbir kuş-
ku barındırmayan tek kaynaktır. Nasıl ki bize Kur’ân’ı Hz. Peygamber öğret-
mişse, Hz. Peygamber’i de Kur’ân öğretmektedir. Bu sebeple Hz. Muham-
med’le (s.a.v.) ilgili tasavvurda ana çerçeveyi belirleyecek olan bu kitap ol-
malıdır. Başka bir ifadeyle Kur’ân, tanıttığı Peygamber, peygamberlik kuru-
mu ve Hz. Peygamber’le (s.a.v.) ilgili tüm tasavvur ve yaklaşımların kendisi-

1. Sıddıkî, Mazharuddin, Kur’ân’da Tarih Kavramı, (çev. Süleyman Kalkan), İstanbul 
1990, s. 75-97; Hizmetli, Sabri, İslâm Tarihçiliği Üzerine, Ankara 1991, s. 153; Öz-
soy, Ömer, Sünnetullah, Ankara 1994, s. 98-112; Demircan, Adnan, Siyer, İstanbul 
2016, s. 15-49.

2. “O, arzusuna göre de konuşmaz. O (bildirdikleri) vahyedilenden başkası değildir”. 
(Necm, 53/3-4).
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ne vurulması gereken mihenk taşı olmalıdır. Allah Rasûlü ile ilgili yaklaşım-
ların bir yanlış anlamadan kaynaklanıp kaynaklanmadığı, bir anlama proble-
mi taşıyıp taşımadığı, ancak o yaklaşımın Kur’ân’ın tanıttığı peygamberle kı-
yaslanması sonucu anlaşılabilir. 

Hz. Peygamber’in takdiminde Kur’ân’ın kaynaklığını esas almak demek, 
bu hususta Kur’ân’dan başka bir belge ve bilgi kaynağına müracaat edilme-
yeceği anlamına gelmez. Kur’ân’ın Hz. Peygamber için ortaya koyduğu her 
niteliğin ya da yükümlülüğün Hz. Peygamber’in (s.a.v.) hayatında nasıl bir 
karşılık bulduğunu öğrenmek, ancak Kur’ân’ın yanında hadis ve siyer kay-
naklarına başvurulmak suretiyle mümkün olur. Bu sebeple Kur’ân’ın verdiği 
siyer malumatıyla birlikte sünnet, siyer, megâzî ve tarih kaynaklarına da baş-
vurmak gerekir. Ancak, zikredilen kaynaklardan istifade edilirken rivayetler 
için senet ve metin kritiği yapılmalı, haberler mutlaka Kur’ân’ın hakemliği-
ne götürülmeli, ikincil kaynakların muhtevası Kur’ân-ı Kerîm âyetlerinin ışı-
ğında yeniden değerlendirilmeli, kısacası siyer konusunda yapılacak herhan-
gi bir değerlendirmenin nihaî ölçüsü Kur’ân olmalıdır. 

Siyere kaynak olma konusunda Kur’ân’ın ehemmiyetine dair yapılan de-
ğerlendirmelerden sonra Kur’ân merkezli siyer okuma ve çalışmalarının nasıl 
gerçekleştirilmesi gerektiği hususundaki teklifleri dile getirmek uygun olur. 

Öncelikli olarak ifade etmek gerekir ki Hz. Peygamber’in hayatı 
Kur’ân’dan hareketle yazılmalıdır. Kur’ân merkezli hazırlanacak siyerlerde 
Hz. Peygamber’in şahsiyetinin, Allah’ın kendisine bahşettiği ahlakî, psikolojik 
ve aklî yeteneklerinin olgunluk, üstünlük ve parlaklığın zirvesine nasıl ulaş-
tığı; davetin seyrinde meydana gelen olayların, mücadele, direnme, meydan 
okuma, hicret, cihad, gazveler, fetihler, gelişme ve ilerlemeler ele alınmalıdır. 
Bu yaklaşım biçimi gerçekten İslâm davetinin geçirdiği safhaları kavratarak, 
büyük zafere ulaşıncaya kadar yaşanan süreci en doğru bir şekilde anlamaya 
imkân sağlayacaktır. Bu tür kitaplardan zihinde yer eden sadece ana hatlar-
dır, önemli olaylardır, sonuçlardır, ibret ve örnek alınacak taraflardır. Kısa-
ca ifade etmek gerekirse bu anlayışla yazılan kitaplar kimi ve nasılı değil, ni-
çini bulmaya çalışırlar. Şahıslar ve olaylar değil, esaslar ve her zaman geçer-
li prensiplere ulaşmayı hedeflerler.3

Kur’ân’ın nüzûl ortamını bilmeden ve o dönemin insanıyla toplumu hak-
kında bilgi sahibi olmadan İslâm dininin doğuş koşullarını anlamak müm-
kün değildir. Kur’ân-ı Kerîm, İslâm’ın doğduğu dönemde yaşayan putperest 

3. Derveze, İzzet, Kur’an’a Göre Hz. Muhammed’in Hayatı, (çev. Mehmet Yolcu), I-III, 
İstanbul 1998, II, 9-10
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Araplar hakkında sağlam bir tarihî tasvir ortaya koyabilmek, ardından Hz. 
Peygamber dönemini ve takip eden yıllarda meydana gelen olayları anlamak 
için de önemli bir referanstır.4 Nitekim Kur’ân’da cahiliye dönemi ile ilgili 
dinî, fikrî, sosyal ve ekonomik hayat ile bu dönemde hayat süren insanların 
yaşam biçimleri üzerine pek çok âyet bulunmaktadır.5 Üstelik Kur’ân metni-
nin, nazil olduğu tarihle irtibatı inkâr edilemeyecek kadar açıktır. Esasında 
İslâm tefsir geleneğinde nüzul sebeplerine verilen önem de Kur’ân’ın siyer-
le sıkı ilişkisinden kaynaklanmaktadır. Görüldüğü gibi Kur’ân’ın bütün pa-
sajlarının ait oldukları dönem tarihiyle irtibat içinde olması gerçeği, onu ay-
nı zamanda çok zengin bir tarihsel bilgi kaynağı olarak kabul etmeyi gerekli 
kılar.6 Çünkü Kur’ân, araştırmacının kendisine dayanacağı en güvenilir, en 
doğru ve en eski kaynaktır. Buna karşılık Sîret kitaplarında yer alan rivayet-
ler ise geç zamanlarda yazıya geçtiğinden, hafızalarda taşındı ğı sırada oldu-
ğu gibi korunamama ve sağlıklı bir biçimde nakledilememe illetiyle malul-
dür. Ayrıca bu rivayetlere ön yargıların, kasıtlı müdahalelerin, uydurmacılı-
ğın ve uzlaşmacı gayretlerin etkisi uzanmış olabileceğinden, araştırmacının 
zihninde pek çok kuşkulara neden olabilir. Ancak Kur’ân için böyle bir du-
rum söz konusu olamaz. Çünkü Kur’ân, tüm bu gibi şaibelerden tamamen 
uzaktır, zira ilâhî korumanın garantisi altındadır.7 Buna bağlı olarak dene-
bilir ki: Kur’ân’da, Hz. Peygamber’in (s.a.v.) risâlet öncesi çağı ve çevresine 
ışık tutabilecek açıklamalar, her türlü şüpheden uzaktır. Kur’ân, Rasûlüllah’ın 
(s.a.v.) lisanı ile Allah’tan tebliğ edilmiş ise de ancak ve ancak pratik olayları 
ifade etmiş ve yürürlükte bulunan durumları gözler önüne sermiştir. Başka 
bir ifadeyle vahiy, yaşanan gelişmeler üzerine inmiştir. İşte bu gelişme lerle il-
gili olarak; Kur’ân, ne önünden, ne arkasından herhangi bir yanlışlığın ulaşa-
mayacağı kesin söz ve ayırıcı ölçü ve hükümdür. Bu anlayışla Kur’ân âyetle-
ri incelenmeye başlanıp konularına göre tasnife tabi tutulduğunda, Peygam-
ber çağı ve çevresini değişik açılardan ele alarak ortaya koymak mümkün ha-
le gelir. Âyetler ışığında yapılacak bu tespitler ve tablolar tam yeterli gelme-
se de, konunun ana hatlarını belirleyecek değer ve boyutta oldukları da tar-

4. Demircan, Adnan, Kur’ân’ın Nuzul Dönemi Putperest Arapları İçin Kaynaklığı Üze-
rine, İstem, yıl. 2, sy. 4, Konya 2004, s. 55.

5. Kur’ân’ın cahiliye dönemi hakkında kaynaklığı üzerine geniş bilgi ve değerlendirme-
ler için bk. Tâhâ, Hüseyin, Cahiliye Şiiri Üzerine, (çev. Şaban Karataş), Ankara 2003, 
s. 37-44.

6. Özsoy, Ömer, Kur’an ve Tarihsellik Yazıları, Ankara 2004, s. 152-153. Kur’an vah-
yinin siyer ile irtibatı hususunda ayrıca bk. Fazlurrahman, Ana Konularıyla Kur’an, 
(çev. Alpaslan Açıkgenç), Ankara 2000, s. 133-166.

7. “Doğrusu Kitap’ı Biz indirdik, onun koruyucusu elbette Biziz”. (Hicr, 15/9).
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tışılmaz. Ancak Kur’ân’ın bu tespitleri bizzat yapmasını beklememek gere-
kir. Zira o sadece kendi üslûbu, ifade biçimi ve Kur’ânî niteliklerine uygun 
düşecek biçimde hakikatlere işaret eder. Tespitleri ise Kur’ân’ı siyer konu-
sunda kendisine kaynak kabul eden araştırmacının yapması, Kur’ân’da bul-
duğu ifade ve niteliklerden ilham alarak bazı ilmî değerlendirme ve çıkarım-
larda bulunması gerekir.8 

2. Hadîs

Siyer alanında ana kaynaklar sıralamasında Kur’ân-ı Kerîm’den sonra ha-
disler gelir. Öyle ki, hadislerde Hz. Peygamber’in (s.a.v.) hayatının çeşitli yön-
leriyle ilgili farklı bablarda bilgiler ve ayrıntılar bulunmaktadır. Hadis kaynak-
larının en başta gelenleri ise İmam Mâlik’in (H.179/M.795) Muvatta’ı, Ahmed 
b. Hanbel’in (H.241/M.855) Müsned’i, Dârimî’nin (H.255/M.868) Sünen’i, 
Buhârî’nin (H.256/M.870) Sahîh’i, Müslim’in (H.276/M.889) Sahîh’i, Ebû 
Dâvûd (H.275/M.889), Tirmizî (H.279/M.892) ve Nesaî’nin (H.303/M.915) 
Sünen’leridir.9

Hadîslerin gerek siyer gerekse İslâm tarihinin kaynağı olmak bakımın-
dan büyük önem arz ettiği hususu açıktır. Nitekim tarihçiler İslâm tarihinin 
ilk kaynaklarından söz ederken hadîsin taşıdığı önemi vurgulama sadedinde 
tarihi (siyer) hadis ilminin bir alt dalı saymışlardır.10

Şüphesiz hadîsin, siyer ve İslâm tarihi yönünden önemini artıran unsur-
ların başında Hz. Peygamber’in hayatı hakkında esaslı bilgiler vermesi gelir. 
Bu sebeple Hz. Peygamber’in fiilleri, sözleri ve faaliyetleri ile ilgili hadîsler si-
yer inşasında temel kaynaklık eder. Diğer taraftan râvilerin ve haberlere esas 
teşkil eden rivâyetlerin tesbitinde hadîs kaynaklarının siyer rivayetinde bü-
yük değeri vardır. Unutulmamalıdır ki hadîs âlimlerinin, rivâyetleri metin ve 
sened yönünden tespit etmeye, râvilerin durumlarım açıklamaya (ricâl ilmi) 
ehemmiyet vermeleri, siyer ve megâzî kitaplarının muhtevasının da daha sağ-
lam bir zemine dayanmasına vesile olmuştur. Hadîsin, siyer yönünden ehem-
miyetini artıran bir başka husus ise İslâm’ın ilk dönemlerine ait siyeri konu 
edinen haberlerin aynen hadisler gibi rivâyet şeklinde aktarılmış olmasıdır. 

8. Derveze, II, 16-17.
9. Hizmetli, Sabri, İslâm Tarihçiliği Üzerine, Ankara 1991, s. 168 - 193.
10. Sehâvî, M. Abdurrahman, el-İ’lân bi’t-Tevbîh li-Men Zemme’t-Tarih, (Rosenthal(in 

İlmü’t-Tarih Inde’l-Mülimin II. Cild İçinde), s. 44.
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Bilhassa Hicrî İkinci asırdan itibaren İslâmî ilimlerin tedvin ve tasnif edilme-
leri, tefsircileri, fıkıhçıları, kelâmcıları ve öteki âlimleri ele aldıkları mesele-
ler ve içtihad konularıyla ilgili olarak Hz. Peygamber’in uygulamalarını, as-
hâbın, tabiînin ve onları takip eden neslin ictihadların ve açıklamaların tespi-
tini zaruri hale getirmiştir. Hadîsler işte bu sebeple mezkûr alanlardaki araş-
tırmaların temel dayanağını ve kaynağını teşkil etmiştir. Dolayısıyla adı ge-
çen ilimlerde bütün bakışlar hadîse (sünnet) çevrilmiştir. Hadis sayesinde si-
yer sahasında da Hz. Peygamber’e ulaştırılan haberleri ve hadiseleri metin ve 
sened yönünden çok yönlü olarak tartışılmıştır.11

Hadîs âlimlerine göre Hz. Peygamber’e izafe ve isnad olunan her şey (her 
haber) hadîstir. Bu bakımdan onlar Hz. Peygamber’den duyulanları ve rivâyet 
edilenleri büyük bir titizlikle kayıt altına almışlardır. Onun içindir ki, siyer il-
minin esas menbaı ve İslâm tarihinin en mühim kaynaklarından biri hadîs ol-
duğu gibi, Siyerin, dolayısıyla da tarih ilminin kurucuları da Urve b. Zübeyr, 
İbn Şahâb Zûhrî, Ebân b. Osman, Vehb b. Münebbih, İbn İshâk ve benzeri 
âlimler esasında birer hadisçidirler. Buradan yola çıkarak hadis ilminin aslın-
da siyer ilmi, siyer ilminin de hadis ilmi olduğunu, kısacası her iki ilmin de 
pek çok ortak noktası bulunması sebebiyle özdeş olduğunu ileri sürmek yan-
lış olmaz. Zira tarih rivâyetlere, tarihçilik de rivâyetçiliğe dayanır. Rivâyetler 
ve râviler “tarih olayı”nın baş kahramanlarıdırlar. Hadîs ilmi ise, işte bu rivâ-
yetlerin rivâyet edilme esaslarını, rivâyetçiliğin ilkelerini ve râvinin nitelikle-
rini belirler. Râvi nasıl olmalıdır ki rivâyeti kabul edilebilsin? Hangi şartlarda 
râvi ve rivâyeti kabul edilebilir (ta’dil), hangi şartlarda kabul edilemez (cerh)? 
Bütün bunu tesbit etmek için hadîs ilmi, râvinin güvenirliğini (sika) ortadan 
kaldıran yalancılık (kizb), hafıza zayıflığı, unutkanlık vs. özellikleri olup ol-
madığını araştırır. Sonuca göre rivâyetin mahiyeti ve kıymeti değerlendirile-
rek mütevatir, sahîh, hasen, mürsel, muntakı, ahad zayıf vs. şeklinde derece-
lendirilir. Böylece, “cerh ve ta’dil” usûlü hadisle birlikte aynı zamanda siyer 
ve tarihin kaynaklarının da sıhhatini tespit etmiş olur.12 

Hz. Muhammed’in insanlara tanıtılmasında Kur’ân ve Hadis’ten sonra 
müracaat edilecek üçüncü derecedeki bilgiler siyer ve meğâzî kitaplarında yer 
alan ve ilk iki kaynakta işaret edilen esaslara mutabık rivayetlerdir. Ancak si-
yer inşasındaki bu gerçeklere rağmen Allah Rasûlü’nün insanlara takdiminde 
Kur’ân ve Hadis’i esas alan ilmî bakış yerine zamanla hissî/edebî bir anlayı-
şın öne çıkmış, bunun tabii sonucu olarak yazarlar ve özellikle de şairler -bir-

11. Hizmetli, Sabri, İslam Tarihçiliği Üzerine, s. 168-169.
12. Hizmetli, Sabri, İslam Tarihçiliği Üzerine, s. 172-173.
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çoğu samimi gayretlerle de olsa- tarihte yaşamış olan gerçek peygamber yeri-
ne, yaşadıkları dönem hadiselerinin de etkisiyle kendi hayallerinde canlandır-
dıkları peygamberi takdim etmişlerdir. Onların eserlerinde aktarmış oldukla-
rı bilgilerin tarihî gerçeklere uyup uymadığı, sağlam kaynaklarca desteklenip 
desteklenmediği hususu da umumiyetle ikinci planda kalmıştır. Netice itiba-
rıyla Müslümanlar peygamber tasavvurlarını bu tür şair ve yazarların tasvir-
leriyle şekillendirmişlerdir. 

B) SİYERİ DÜŞÜNEREK VE ANLAYARAK OKUMA

Şu bir gerçektir ki İslâm tarihi süresince Müslüman şairlerin dizelerinde 
genelde Hz. Muhammed (s.a.v.) bir övgü (medh) konusu olarak görülmüş-
tür. Ancak Allah Rasûlü’nün sadece bu tarzda ele alınması ve insanlara tanı-
tılması yanlış olmasa da eksik ve hatta mahzurlu bir tutumdur. Misal vermek 
gerekirse bilhassa Osmanlı coğrafyasında Süleyman Çelebi’nin Mevlid adıy-
la şöhret bulan Vesîletü’n-Necât’ı edebî bir eserdir, hatta çağları aşıp etkisi-
ni ve canlılığını sürdürmesi sebebiyle bir şaheserdir. Ancak ne Süleyman Çe-
lebi bir siyer âlimi ne de onun eseri -Hz. Peygamber’in sîreti hakkında bir kı-
sım manzum bilgiler ihtiva etmekle birlikte- bir siyer kitabıdır. Kaldı ki mü-
ellif de hiçbir zaman bu iddiada bulunmamış, sadece Allah Rasûlü hakkında 
gönlünden geçenleri manzum olarak dile getirmiştir. Dolayısıyla bu eseri ken-
di edebî kategorisinde değerlendirmek, siyer sahasında bilgi kaynağı olarak 
görmemek gerekir. Ancak günümüzde sık sık şahit olduğumuz gibi bilhassa 
Ramazan ayında ve Mevlidi Nebi etkinliklerinde edebiyat esaslı bir peygam-
ber sunumu öne çıkmakta, tertip edilen programların muhtevası büyük oran-
da şiir dinletileri ve ana kaynaklardan bağımsız menkıbevî müzik fonlu siyer 
anlatımlarıyla şekillendirilmekte, neticede Hz. Peygamber’i tanıtma faaliye-
ti duygu-yoğun söz ve müzik performanslarıyla adeta toplu ağlama seansla-
rına dönüştürülmektedir. Oysa Hz. Peygamber’i ağlayarak değil, anlayarak, 
düşünerek tanımak ve tanıtmak gerekir. Zira Müslümanların Hz. Peygam-
ber’i esas itibarıyla hayal/his âleminde değil, gerçek haliyle anlamaya ihtiyaç-
ları vardır. Kaldı ki Müslümanların, Allah Rasûlü’nü ancak bu şekilde tanı-
dıkları takdirde kendi hayatları ile onun hayatını mukayese etmeleri, tavır ve 
davranışlarına çeki-düzen vermeleri, geleceklerini de buna göre tanzim et-
meleri mümkün olur. Bunun sağlanması için Hz. Peygamber’i tanıtma konu-
sunda insanların salt duygularına hitap eden övgü manzumeler yerine aklet-
meye, tefekküre, tezekküre ve tedebbüre yönelten yol gösterici bilgilere mü-
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racaat etmek, ayrıca bu mevzuları gündeme alan faaliyetlerin sayısını ve ni-
teliğini artırmak gerekir. 

Her şeyden önce şu hususu belirtmek gerekir ki Hz. Peygamber’in kulla-
rın herhangi bir övgüsüne ihtiyacı yoktur. Çünkü onu Yüce Allah övmüş ve 
yüceltmiştir. İlahî mesajını insanlığa iletmesi için onu seçmiş, kendisini vahiy 
ile şereflendirmiş, eğitmiş, yönlendirmiş, desteklemiş ve onu kerim bir ah-
lâk sahibi kılmıştır. Bu sebeple birer insan olarak bizler onun üstünlüğünü ve 
büyüklüğünü ne kadar takdir edersek edelim, Allah’ın verdiği peygamberlik 
ve seçilmişlikle beraber O’nun kulu ve Rasûlü olmasının yanında söyledikle-
rimizin pek bir değeri olmaz.13 Binaenaleyh ümmetlerinin onu övmek yeri-
ne kendisini bütün yönleriyle ve en doğru şekilde tanımaya, anlamaya ihtiya-
cı vardır. Öyleyse Müslümanlara düşen peygamberlerini övme yarışına gir-
mek yerine, doğru tanıma, anlama ve örnek almada çaba sarf etmek olmalı-
dır. Edebî faaliyetlerin (şiir, hikâye, piyes vb.) Hz. Peygamber’in tanıtımında 
ve insanlara takdimindeki ehemmiyetini (belki çocuklar ve gençler için bel-
li ölçüde gerekliliğini) kabul etmekle birlikte, Rasûlüllah’ın tanıtımının daha 
ziyade Kur’ân ve Sünnet temelli ilmin yol göstericiliğinde gerçekleştirilmesi-
nin zarureti hiçbir zaman akıldan çıkarılmamalıdır.

Günümüz insanının siyeri doğru okuması, dolayısıyla Hz. Peygamber’i 
doğru anlaması konusunda takip edilmesi gereken adımlardan biri de onun 
insanî-beşerî yönünün öne çıkarılarak takdim edilmesidir. Şüphesiz Peygam-
berler ilahi tebliğin insanlara ulaştırılması için Allah tarafından seçilmiş müs-
tesna şahsiyetlerdir. Böyle olduğu içindir ki kendilerine diğer insanlarda gö-
rülmeyen mucizeler, ismet (günahtan korunma) sıfatı gibi şahıslarına mün-
hasır bir kısım özellikler verilmiştir. Mezkür hasletler aynı zamanda peygam-
berliğin de şartlarındandır. Ancak bu hususiyetlerine rağmen neticede pey-
gamberler de birer insandır. Bizzat kelime-i şehâdetin muhtevası bu hususu 
açık bir şekilde gösterir. Kur’ân’da da ifade edildiği gibi14 insanlara gönde-
rilecek bir elçinin yine bir insan olmasının lüzumu vardır. Kaldı ki insanlar 
için Hz. Muhammed’in Allah’ın yanındaki makamının yüceliği veya diğer 
peygamberler arasındaki derecesinin büyüklüğünden ziyade insan peygam-
ber kimliği gerekmektedir. Çünkü ortalama insanlar ancak kendileri gibi ya-

13. Sarmış, İbrahim, Hz. Muhammed’i Doğru Anlamak, I-II, Konya 2005, I, 3.
14. “De ki: “Yeryüzünde yerleşip dolaşanlar melek olsalardı, biz de onlara gökten pey-

gamber olarak bir melek gönderirdik”.(İsrâ, 17/95); “Biz onu melek kılsaydık, bir 
insan şeklinde yapardık da, düştükleri şüpheye onları yine düşürmüş olurduk”. 
(En‘âm, 6/9).
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şayan; doğan, büyüyen, yiyip-içen, uyuyan, hastalanan, evlenip çocuk sahi-
bi olan, sıkıntılarla karşılaşan, acılar çeken, yoksulluğu da bolluğu da gören, 
hastalanan ve nihayet ölen bir peygamberi örnek alabilirler. Ancak böyle bir 
beşerle kendilerini/hayatlarını özdeşleştirebilir, bu niteliklere sahip bir insa-
nı kendilerine örnek alabilir, nihayet onun gibi yaşamayı hedefleyebilirler. 
Oysa ortalama insanların peygamberlerin olağanüstü hallerini ve gösterdik-
leri mucizeleri örnek alıp yaşaması ve uygulaması imkânsızdır. Kendilerine 
verilen olağanüstü haller, seçilen peygamberlerin Allah indinde ne kadar de-
ğerli ve isteklerinin ne kadar geçerli olduğunu gösterir; ama bizler için asıl 
dikkate alınması gereken yönleri, onların birer insan olarak Allah’ın emir-
lerini gerçekleştiren söz ve uygulamaları, hal ve tavırları, davranış ve ahlâk-
larıdır.15 Buradan yola çıkarak günümüz insanına Hz. Peygamber’in insanî 
yönünün belirgin bir şekilde takdim edilmesi, başka bir ifadeyle Allah Rasû-
lü’nün peygamberlik sıfatıyla birlikte aynı zamanda bir insan olarak tanıtıl-
masının gereğini vurgulamak gerekir. Oysa siyer kitaplarının önemli bir kıs-
mında Hz. Peygamber’in hayatının olağanüstü boyutta aktarıldığı ve genel-
de mucize merkezli bir peygamber takdimimin yapıldığı, edebî nitelikli eser-
lerde Hz. Peygamber’in aşırı abartma ve yüceltmelerle kuşatıldığı görülür. 
Nitekim onun doğumundan itibaren hayatıyla ilgili olarak olağanüstü hadi-
seler pek çok kitapta yer bulmuş16, sonra da Hz. Peygamber bu bilgiler doğ-
rultusunda tanıtılmaya çalışılmış, bu hususta pek çok “delâil” türü kitaplar 
telif edilmiştir.17 Bilhassa doğumu esnasında meydana geldiği rivayet edilen 
olaylar, çocukluğu sırasında yaşadığı bildirilen olağanüstü hadiseler zaman 
zaman neredeyse efsane boyutunda siyer ve tarih kitaplarında teferruatlı bir 

15. Sarmış, İbrahim, Hz. Muhammed’i Doğru Anlamak, I, 3-4.
16. Hz. Peygamber’in gerek risâletinden önce, gerekse sonra meydana geldiği bildi-

rilen olağanüstü hallerle ilgili olarak farklı bilgi, yorum ve değerlendirmeler için 
bk. Sâbûnî, Nureddin Ahmed b. Mahmûd, Matüridiyye Akaidi, (çev. Bekir To-
paloğlu), Ankara 1979, s. 109-127; Filibeli Ahmed Hilmi, İslâm Tarihi, İstanbul 
1982, s. 145-148; Bulut, Halil İbrahim, Nübüvvetin İsbatı Açısından Hissî Muci-
zeler, (Basılmamış Doktora Tezi), İstanbul 2001, s. 30-44, 69-85, 215-290; Ahat-
lı, Erdinç, Peygamberlik ve Hz. Muhammed’in Peygamberliği, İstanbul 2002, s. 66-
225; Erul, Bünyamin, “Hz. Peygamber’in Risâleti Öncesi Hayatına Farklı Bir Yak-
laşım”, Diyanet İlmi Dergi -Peygamberimiz Hz. Muhammed Özel Sayısı-, Ankara 
2003, s. 33-67. 

17. Bu konuda bk. Firyâbî, Ebû Bekr Cafer b. Muhammed b. Hasan, Delâilü’n-Nübü-
vve, (thk. Amir Hasan Sabri), ? 1986, (Dâru Hira); Ahmed b. Abdullah el-İsfahânî, 
Delâilü’n-Nübüvve, Haleb ts. (Dâru’l-Vâî); Kâdı Abdülcabbâr, Tesbîtü Delâili’n-Nü-
büvve, (thk. AbdülKerîm Osman), I-II, Beyrut 1966, (Dâru’l-Arab); Beyhakî, Delâi-
lü’n-Nübüvve ve Ma‘rifeti Ahvâli Sahibi’ş-Şerîa, I-VII, Beyrut 1985. 
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şekilde yer bulmuştur. Bu bilgilerin pek çoğu daha sonraki dönemlerde baş-
ka inanç mensuplarıyla yaşanan dinî rekabet neticesinde vazedilmiş malu-
mat olup bunlar neredeyse Kur’ân’ın bize takdim ettiği Hz. Peygamber’i ta-
nınmaz hale getirmektedir.18 O kadar ki zamanla Müslümanlardan bir kıs-
mı, Hıristiyanların Hz. Îsâ’yı, Yahudilerin de Hz. Üzeyir’i yüceltmedeki aşı-
rılıklarını andıran tasavvurlara yönelmişlerdir. Oysa Cenâb-ı Hakk, “Yahu-
diler, (Üzeyir Allah’ın oğludur) dediler; Hıristiyanlar (Mesih Allah’ın oğlu-
dur dediler). Bu daha önce inkâr edenlerin sözlerine benzeterek ağızlarında 
geveledikleri sözdür. Allah onları yok etsin. Nasıl da uyduruyorlar”19 âye-
tinde onların bahsi geçen davranışlarının yanlışlığını açıkça tenkit eder. Yi-
ne Kur’ân-ı Kerîm’de Yahûdi ve Hıristiyanların durumlarına işaret edilerek 
yapılan hatalar ortaya konulurken, zımnen Müslümanlar da benzer durum-
lara düşmemeleri için uyarılmışlardır. İnsanların inanç konusunda birbirle-
rinden etkilendikleri gerçeğinden hareketle Allah Rasûlü de benzer uyarıyı 
tekrarlama ihtiyacı duymuş “Sizden öncekilerin yollarını karış karış, adım 
adım izleyeceksiniz” buyurmuş, “Yahudi ve Hıristiyanları da mı ey Allah’ın 
Rasûlü” diye sorulduğunda da “başka kimler” cevabını vermiştir.20 Hz. Pey-
gamber başka bir vesile ile “Hıristiyanların Meryem oğlu Îsâ’yı abartarak öv-
dükleri gibi beni övmeyin. Ben ancak Allah’ın bir kuluyum, bana Allah’ın ku-
lu ve Rasûlü deyiniz” ifadeleriyle ashabını bu hususta yeniden ikaz etmiştir.21 
Nihayet ölüm döşeğinde iken “Peygamberlerinin kabirlerini mescid edinen 
Yahûdî ve Nasârâ’ya Allah lânet etsin” sözleriyle ashabını kendisinden sonra 
aynı yanlış davranışa düşmeme konusunda son kez uyarmıştır.22 Ancak bütün 
bu açık ikazlara rağmen Müslümanlar muhtemelen diğer din mensuplarıy-
la girdikleri tartışmalarda dinlerini ve peygamberlerini kendilerince savun-
ma ve muhataplarını onlardan sıkça duydukları olağanüstü hadiselerle ikna 
etme gayreti neticesinde Hz. Peygamber ile ilgili olarak aşırı övgü ve yücelt-
me anlayışını sürdürmüşlerdir. 

Kabul etmek gerekir ki Hz. Peygamber her türlü övgüye layıktır ve bu-
nu hak etmektedir. Ancak bu övgüdeki ölçünün Allah ve Rasûlü’nün koydu-

18. Kırbaşoğlu, Hayri, İslâm Düşüncesinde Hadis Metodolojisi, Ankara 1999, s. 268, 
338-340; Yıldırım, Enbiya, Hadis Problemleri, İstanbul 2001, s. 127-128, 198-199; 
Arpaguş, Hatîce Kelpetin, Osmanlı Halkının Geleneksel İslâm Anlayışı ve Kaynak-
ları, İstanbul 2001, s. 174, 185-216.

19. Tevbe, 9/30.
20. Buhârî, Ehâdisü’l-Enbiyâ, 50, İ’tisâm, 14, 16; Müslim, İlim, 6.
21. Buhârî, Ehâdisü’l-Enbiyâ, 48.
22. Buhârî, Ehâdisü’l-Enbiyâ, 50. 
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ğu sınırlar çerçevesinde kalması, ayrıca hem nakle hem de akla uygun olması 
zarureti vardır. Çünkü gerçekle ilgisi olmayan aşırı övgü ve yorumlar Müs-
lümanlara, İslâm öğretisine ve Hz. Peygamber’e hiçbir şey kazandırmadığı 
gibi, pek çok sakıncanın doğmasına da sebep olmaktadır. Zira insanlar için 
herhangi bir kişiyi beşer üstü konuma çıkarma teşebbüsleri her zaman bek-
lenmedik sapmalara yol açmıştır. Anlaşılan o ki Hz. Peygamber’in ashâbına 
gayet tabii gelen birçok hadise, zamanla bazı Müslümanlara yetersiz geldi-
ğinden, Allah Rasûlü’nü övmede ölçüler aşılarak ona kendisinde olmayan ve 
risâleti için de herhangi bir katkı da taşımayan nitelik ve güçler verilmek su-
retiyle bir anlamda onun insanüstü sıfatlara bürünmesi sağlanmıştır.23 Hâl-
buki bu gibi yanlış tutumlara karşı Kur’ân’da Hz. Peygamber’in beşeri yönü-
ne defaatle dikkat çekilmiştir:

“Muhammed ancak bir peygamberdir. Ondan önce de peygamberler geç-
miştir. Ölür veya öldürülürse geriye mi döneceksiniz? Geriye dönen, kendi-
si için dönmüş olur, bu tavır Allah’a hiçbir zarar vermez. Allah şükredenle-
rin mükâfatını verecektir”24; “De ki, namazım, ibadetlerim, hayatım ve ölü-
müm, âlemlerin Rabbi olan Allah içindir25; “Şüphesiz sen de öleceksin, onlar 
da ölecekler. Ey insanlar, sonra siz kıyamet günü Rabbinizin huzurunda du-
ruşmaya çıkarılacaksınız”.26 

İslâmî tebliğin başlangıç dönemlerinde Mekke müşrikleri kendilerine gön-
derilen elçinin bir insan olmasını anlayamamışlar; sürekli olarak onun bir me-
lek şeklinde yahut melekler eşliğinde gelmesi gerektiğini dile getirmişlerdir. 
Müşriklerin bu görüşleri Kur’ân’da da zikredilir: “Şöyle dediler: Bu nasıl pey-
gamber ki yemek yer, sokaklarda gezer. Ona, beraberinde bulunup uyaran bir 
melek indirilseydi ya. Yahut kendisine bir hazine verilseydi veya faydalanabi-
leceği bir bahçesi olsaydı”.27 Onların itirazına “Allah, Rasûl olarak bir insanı 
mı gönderdi? De ki: Yeryüzünde dolaşanlar melek olsaydı, biz de onlara gök-
ten peygamber olarak bir melek gönderirdik”28 âyetiyle sarih bir şekilde cevap 
verilmiştir. Müşriklerin bu tür iddia ve beklentilerine karşı Hz. Peygamber’e 
yapılan ilahî tavsiye şu şekildedir: “De ki; Sübhânallâh, Ben peygamber olan 

23. Arpaguş, Hatîce Kelpetin, Osmanlı Halkının Geleneksel İslâm Anlayışı ve Kaynak-
ları, s. 214-215. Bu konuda örnekler ve değerlendirmeler için bk. Azimli, Mehmet, 
Siyeri Farklı Okumak, Ankara 2010, s. 37-107.

24. Âl-i İmrân, 3/144.
25. En’âm, 6/162.
26. Zümer, 39/30-31. 
27. Furkan, 25/7-8.
28. İsrâ, 17/95; En‘âm, 6/9.
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insandan başka bir şey miyim?”29, “Ben ancak sizin gibi bir insanım”.30 “Mu-
hammed de peygamberlerden farklı değildi. O da önceki peygamberler gibi 
bir insandı. Yüce Allah buyuruyor; (De ki, ben peygamberlerin ilki değilim. 
Benim ve sizin başınıza gelecekleri bilemem, ancak bana vahyolunana uya-
rım. Ben sadece apaçık bir uyarıcıyım”.31 Zikri geçen âyetler insanların ken-
dileri gibi bir insanın peygamber olarak gönderilmesini kolay kabul edeme-
diklerini, özellikle onu bir melek olarak görme eğiliminde olduklarını ortaya 
koymaktadır. Hz. Peygamber döneminde görülen bu anlayışın çeşitli sâiklerle 
onun vefatından sonra da etkisini sürdürdüğü anlaşılmaktadır. Nitekim pek 
çok siyer ve şemâil kitabında beşer üstü peygamber takdim ve tasvirleri çokça 
yer bulmuştur. Bu hususta yapılan araştırmalar, Rasûlüllah’ın hayatıyla ilgili 
güncel ve sıradan olayların dahi daha sonraki yazarlar tarafından mucizeleri 
çoğaltmak amacıyla zikredildiğini açıkça ortaya koymaktadır.32 

Hz. Peygamber’in mucize merkezli ve aşırı övgü muhtevalı takdim edil-
mesi, esasında sadece doğumu ve daha sonraki hayatıyla sınırlı kalmamıştır. 
Onun tebliğ faaliyetinin önemli safhalarından biri olan Mirâc hadisesiyle il-
gili olarak da benzer tavırlar sergilenmiştir. Bu konuda kaynaklarımızda Hz. 
Peygamber’in ilahî huzura çıkmasının sadece şekil boyutu ön plana çıkarıl-
mış, ayrıca bu hadisenin ruhî olarak mı, yoksa ruh-beden birlikteliği ile mi 
gerçekleştiği hususunda derin tartışmalar yapılmıştır. Dolayısıyla Mirâc’ın 
Hz. Peygamber’in tebliğindeki boyutu ve ehemmiyeti şekil tartışmalarının 
gölgesinde kalmıştır.33 Rasûlüllah’ın bu yolculuğu esnasında diğer Peygam-
berler ile yaptığı rivayet edilen konuşmaların diyalog yönü, namazın Müs-
lümanın hayatındaki önemi, üstelik bu ibadetin Müslümanın miracı olduğu 
gerçeğinin önüne geçmiştir. Kısacası ehem ile mühim, esas ile furu’ birbiri-
nin yerini almıştır. 

Mirâc hadisesiyle ilgili dile getirilen hususları benzer şekilde Mekke’den 
Medine’ye gerçekleştirilen Hicret için de ifade etmek mümkündür. Nitekim 
pek çok siyer kitabında Hicret’ten bahsedilirken asıl öne çıkan konular Hz. 
Peygamber’in yatağına Hz. Ali’yi bırakarak evinden ayrılması, Sevr mağarası 
etrafındaki gelişmeler, yolculuğu esnasındaki olağanüstü olaylar ile özellik-

29. İsrâ, 17/93.
30. Kehf, 18/110; Fussilet, 41/6.
31. Ahkâf, 46/9.
32. Arpaguş, Hatîce Kelpetin, Osmanlı Halkının Geleneksel İslâm Anlayışı ve Kaynak-

ları, s. 211.
33. Bu konuda değerlendirmeler için bk. Hamidullah, Muhammed, İslâm Peygamberi, 

(çev. Salih Tuğ), I-II, İstanbul 1991, I, 119-128.
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le Sürâka hadisesidir. Hâlbuki mezkûr bahisler Hicretin mahiyeti ve önemi 
hususunda esas konular olmadıkları gibi, hicret hadisesinin gerek İslâm tari-
hi, gerekse dünya tarihi açısından dönüm noktası olması yönünü geri plana 
atar mahiyetteki bilgilerdir. Tabiatıyla böyle bir anlayışın son peygamberin 
evrensel mesajının gerçek yönüyle anlaşılmasını kolaylaştırmak bir yana, ak-
sine gölgeleyeceği de aşikârdır.34 

Siyer kaynaklarında olağanüstü peygamber takdimi yapılmasında insan-
ların peygamberi kendilerinden çok üstün ve ulaşılamaz bir varlık kabul et-
melerinde önemli derecede etkisinin olduğunu kabul etmek gerekir. Ancak 
unutulmamalıdır ki salt olağanüstü özellikleri öne çıkarılan ve mucize mer-
kezli olarak sunulan bir peygamberin insanlar tarafından örnek alınması as-
la mümkün değildir.35 Çünkü insanlar tamamen beşer üstü vasıflara bürün-
müş bir insanı davranış geliştirme ve kendilerine model alma konusunda aciz 
kalacaklar, örnek alma imkânı kalmayınca da peygambere uyma hususunda 
kendilerinin mazur sayılmasını isteyeceklerdir. Böyle olunca da Hz. Peygam-
ber’in insanlar için örnek olarak yaratılmış ve ahlâkı tamamlamak için gön-
derilmiş olduğu gerçeği ortada kalacaktır. Öyleyse bu hatalı anlayışın önü-
ne geçebilmek için, Hz. Peygamber’in takdiminde onun vahyin tebliğcisi ol-
masının yanında, beşerî özelliklerin hemen tamamını şahsında barındıran bir 
insan olduğuna özellikle dikkat çekilmelidir. Zira Hz. Muhammed’in (s.a.v.) 
insan olarak örnek alınacak pek çok hususiyete sahip bulunduğunun öne çı-

34. Hicret hadisesinin Hz. Peygamber’in tebliğindeki ehemmiyeti hakkında bk. Demir-
can, Adnan, Nebevî Direniş Hicret, İstanbul 2000, s. 91-135; Azimli, Mehmet, “Ola-
ğanüstü Olaylar Örgüsünde Hz. Peygamber’in Hicreti”, Milel ve Nihal, 2008, c. V, 
sy. 3, s. 51-79.

35. Mucize İslâm âlimlerine göre peygamberin nübüvvetinde ancak yardımcı destek ola-
rak değerlendirilir. Bağdadî bu kanaattedir. Ona göre peygamber olduğunu iddia 
eden kimsenin peygamber olduğunu bilmek, mucize ve diğer aklî delillere müraca-
atla elde edilen aklî bir sonuçtur. Şer’î ilimler nazara (akl) dayanır. Çünkü şeriatın 
sıhhati nübüvvetin sıhhatine, nübüvvetin sıhhati ise nazar ve istidlal yoluyla nübüv-
vetin bilinmesinin sıhhatine bağlıdır. (Abdülkâhir el-Bağdâdî, Usûlü’d-Dîn, İstanbul 
1928, s. 156-157). Benzer şekilde H.VII. yüzyıl sûfilerinden es-Sühreverdî de pey-
gamberlerin nübüvvetinin mucize ile değil, irsâl (insanlara peygamber olarak gön-
derilmek) ile sabit olacağını ifade eder. (Sühreverdî, Ebu’n-Necib Adâbü’l-Mürîdîn, 
Kahire ts., (Dâru’l-Vatani’l-Arabî), s. 26. Bu konuda değerlendirmeler için bk. Ka-
radaş, Cağfer, “İsbat-ı Nübüvvet ve Peygamberlik ve Hz. Peygamber’in Peygamber-
liği Adlı Eser Üzerine”, Hadis Tetkikleri Dergisi, sy. 1, İstanbul 2003, s. 152-156. 
Mucizelerin Hz. Peygamber’in tebliği ve ilahi mesajın sunumundaki yeri hakkında 
bk. Apak, Adem, “Bir Siyer Âlimi Olarak Muhammed Hamidullah”, Hayatı Kişiliği 
ve Düşünceleri İle Muhammed Hamidullah, İstanbul 2005, s. 186-196. 
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karılması ve onun beşer sıfatıyla insanî davranışlarının örneklenmesi, Müslü-
manları/insanları onu tanıma ve davranışlarını kazanma yönünde ikna ve teş-
vik edecektir. Hz. Muhammed’i (s.a.v.) beşer üstü konuma çıkararak model 
alınmasını zorlaştıran hatta imkânsızlaştıran anlatımlar, yüceltme ve abart-
malar, ona hürmet ve saygı göstermek bir tarafa, işlevi ve örnek alınması ba-
kımından kendisini devre dışı bırakmaktan başka bir sonuç getirmez. Bu tür 
anlayışlar da netice itibariyle yol göstericiliği ve evrenselliği anlamında Hz. 
Peygamber’in asıl misyonunu ortadan kaldırmak anlamına gelir. Çünkü in-
sanlar için örnek alınamayan bir peygamberin varlığı ile yokluğu arasında bir 
fark olmaz. Oysa Hz. Peygamber kıyamete kadar sadece kendisine inananlar 
için değil, bütün insanlar için rahmet kaynağı, hidayet rehberi ve örnek alı-
nacak yüce ahlâk sahibi olarak gönderilmiştir.36 Kaldı ki vahyin anlaşılma-
sı ve uygulanması da ancak onun örnekliğini esas almakla gerçekleşir. Bütün 
bunlar dolayısıyla Hz. Peygamber’in anlaşılması ve rehber kabul edilmesinde 
onun insanlarla ortak olan yönlerinin dikkate alınması zarureti ortaya çıkar. 
Rasûlüllah’ın manen aramızda yaşaması ve ilahî misyonunu sürdürmesi baş-
ka türlü mümkün olmaz. Unutulmamalıdır ki, Allah Rasûlü bir insan olması 
hasebiyle bir çocuktur, bir eştir, bir babadır, bir komşudur, bir komutandır, 
bir liderdir; özetle her insanının pek çok konuda kendisiyle ortaklık ve ben-
zerlik kurabileceği özellikleri hâiz bir beşerdir. Dolayısıyla insanlığın, bilhas-
sa da Müslümanların insanî özellikleri şahsında barındıran bir peygamberi ör-
nek almaları ve onun gibi davranmaları pekâlâ mümkün olur. 

Burada şu hususu açıkça ifade etmek gerekir ki Hz. Peygamber’in günü-
müz insanına tanıtılmasında başka bir ifadeyle zamanımızda Allah Rasûlü’nün 
anlaşılmasında onun insanî yönünün ön plana çıkarılması demek, ilahî tarafı-
nın, gösterdiği mucizelerin geri plana alınması, kısacası risâlet yönünün ikinci 
derecede değerlendirilmesi anlamına gelmez. Müslümanlar için Hz. Muham-
med (s.a.v.), gerçekleştirdiği dönüşümün stratejisini ve içeriğini ilahî vahyin 
belirlediği, başarısının temelinde de vahyin bulunduğu bir seçkin şahsiyettir 
ve peygamberdir. Bunun en açık işareti olan Kur’ân-ı Kerîm de onun en bü-
yük mucizesidir. Hz. Muhammed’in (s.a.v.) genel hayatından bahsedilirken 
veya hayatının bir bölümünden bir hadise ele alınırken mutlaka onun nite-
likleri ve davranışında vahye, vahyin rolüne işaret edilmelidir.37 Bizim bura-

36. “Ey inananlar! And olsun ki, sizin için Allah’a ve ahiret gününe kavuşmayı uman-
lar ve Allah’ı çok anan kimseler için Rasûlüllah (Allah’ın Elçisi) en güzel örnektir”. 
(Ahzâb, 33/21).

37. Sarıçam, İbrahim, “Hz. Muhammed’in Hayatının Güncel Sunumu Üzerine Bazı Dü-
şünceler”, İSTEM, yıl. 4, sy. 7, Konya 2006, s. 11.
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da açıklamaya çalıştığımız husus ise günümüz Müslümanlarına ve bütün in-
sanlığa Hz. Muhammed’in (s.a.v.) takdiminde peygamberlik ile insanî yön-
den hangisinin önemli ve öncelikli olduğu meselesi değil, konunun sunumun-
da meselenin pratik ve güncel boyutudur.38

SONUÇ

Peygamberler beşeriyetin başlangıcından itibaren Yüce Allah tarafından 
beşeriyet için hidayet rehberi olarak görevlendirilmiş seçkin insanlardır. İlk 
insan ve ilk elçi Hz. Âdem (a.s.) ile başlayan bu risâlet zinciri, son peygam-
ber Âlemlere rahmet olarak gönderilmiş bulunan Hz. Muhammed (s.a.v.) ile 
tamamlanmıştır. Kıyamete kadar ondan sonra başka peygamber gönderilme-
yecektir. Dolayısıyla Son Elçi, insanlığın hidayeti ve kurtuluşu için tek umut, 
son şanstır. Onun insanlığa yol göstericiliğinin devamı ise ancak kendisinin 
en doğru şekilde tanınması ve hayatın bütünü için en güzel bir şekilde örnek 
(üsve-i hasene) alınmasıyla mümkün olacaktır. 

İslâm dinin mübelliği Hz. Muhammed (s.a.v.) her yönü ile insan bir pey-
gamberdir. Her insan gibi o da belli bir ömür sürmüş, risâlet görevini tamam-
ladıktan sonra yine ölümlü her beşer gibi Rabbine dönmüştür. Doğumundan 
ölümüne değin hayatının bütün yönleri, sözleri, davranışları, şahsiyeti, ah-
lâkı ashâbın gayreti ile tespit edilmiş, daha sonra da Müslüman âlimler tara-
fından tasnif edilerek günümüze kadar ulaştırılmıştır. Allah Rasülü’nün söz 
ve davranışlarının doğru olarak tespit edilmesi için Müslümanların geliştir-
dikleri rivayet ve senet sistemi başka bir millet ve dinin tarihi ve kültüründe 
mevcut değildir. Dolayısıyla Hz. Peygamber’in tanınması ve tanıtılması için 
esasında Müslümanlar muazzam bir bilgi hazinesine sahiptirler. Ancak bu bil-
giler arasına zamanla ve çeşitli sebeplerle eksik, hatalı hatta uydurma bir kı-
sım malumât da karışmıştır. Rasûl-i Ekrem’in asrın idrakine en gerçekçi ve 
örnek alınacak bir şekilde sunulabilmesi için bu hazinenin yeniden gözden 
geçirilip asıl ile sonradan eklenen kısımlarının tefrik edilmesine, yine bu ba-
histe ehem ile mühimin tespitine şiddetle ihtiyaç vardır. Sabır, gayret ve ce-
saretle bu görev gerçekleştirildiği takdirde, son peygamber manen aramız-
da yaşamaya devam edecek ve onun eşsiz örnekliği Müslümanların kurtu-

38. Bu konuda değerlendirmeler için bk. Azimli, Mehmet, “Olağanüstü Anlatımlar Ara-
sında Hz. Peygamber’i Anlamak”, Hz. Muhammed ve Evrensel Mesajı Sempozyumu, 
İslami İlimler Dergisi Yayınları 2007, s. 55-62.
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luşuna ve bütün insanlığın hidayetine vesile olacaktır. Unutmamak gerekir 
ki, insanlığın Hakk’a ve gerçeğe ulaşmak için tek ve son şansı Hz. Peygam-
ber’in evrensel mesajlarıdır. 

Yaklaşık on beş asırdan beri Hz. Muhammed’in öğretilmesi ve insanlığa 
tanıtılması gayesiyle çeşitli coğrafya, kültür ve dönemlerde farklı tasavvurlar 
ve sunumlar geliştirilmiş, bunun sonucunda muazzam bir siyer külliyatı mey-
dana getirilmiştir. Öyle ki, dünyada Allah Rasûlü kadar hakkında eser yazıl-
mış başka bir insan yoktur. Bu tür çalışmalar farklı şekil ve muhtevalı olarak 
günümüzde de artarak devam etmektedir. Zira Rasûlüllah’ın hayatını öğren-
me, anlama ve onu örnek alma ihtiyacı her zaman devam etmektedir. Zama-
nın ve şartların değişmesiyle birlikte insanların anlayışları ve dünya görüşle-
ri de farklılık arz ettiği için bu değişimleri doğru olarak algılamak suretiyle 
asrımız insanına Allah Rasûlü’nü örnek sunulabilecek bir anlayışla tanıtmak 
Müslüman ilim adamlarının aslî görevleridir. 
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Sadece müslümanların değil bütün 
insanlığın Hz. Peygamber’e (s.a.v.) 
ihtiyacı vardır.

GİRİŞ

Hz. Peygamber (s.a.v.) insanlığın dünyada ve ahirette istikamet üze-
re olması için gönderilen son ilâhî mesajı tebliğ eden, dinimizi 

aldığımız ve öğrendiğimiz örneğimiz olarak, Hz. Âdem’le başlayan hak-batıl 
mücadelesindeki son halkadır. Onun tebliğ ettiği Allah’ın Kitabı, tebliğe baş-
ladığı günden kıyamete kadar insanların sorunlarını çözmeleri için temel re-
ferans olduğu gibi, uhrevi hayatlarında da kurtuluşlarına vesile olacak yegâ-
ne kaynaktır. Diğer kaynakların hepsi ona dayandıkları sürece meşru ve de-
ğerlidir. Kur’ân’ın Allah mesajı olarak tebliğ edilmesi ona imanla başlamış-
tır. Bundan dolayı onun dindeki konumunu göz ardı etmek mümkün değil-
dir. Öte yandan Hz. Peygamber’in dindeki konumu onun hayatını sahih ve-
rilere dayalı olarak öğrenmemizi zorunlu hale getirmektedir.

Hz. Peygamber’in hayatına ilişkin bilgimiz diğer peygamberlerle karşı-
laştırılamayacak kadar iyidir. Zira Hz. Peygamber’in tebliğ ettiği mesaj gü-
nümüze eksiksiz olarak ulaştığı gibi onun hayatı hakkında geniş bir rivayet 
koleksiyonuna da sahibiz. Bununla birlikte tarihî birikimimiz, Hz. Peygam-
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ber’in farklı anlaşılmasını ve anlatılmasını engellememektedir. Bundan dola-
yı Hz. Peygamber’in hayatını sahih kaynaklardan öğrenmek hem dinî hem 
de ilmî bir yükümlülüktür.

Hz. Peygamber tebliğ ettiği Allah’ın kitabına iman eden ilk kişidir. Me-
sajın muhatabı olarak aynı zamanda mesajı en iyi anlayan kimsedir. Allah El-
çisi, yaşadığı dönemden itibaren müslümanların örnek aldığı ve itaat ettiği 
bir otorite olmuştur. Yüce Allah birçok âyette Elçisi’ne itaat edilmesini em-
retmektedir. Kendisine ve Elçisi’ne itaat edenleri zemininden ırmaklar akan 
cennetlere koyacağını ve orada kalıcı olacaklarını vadetmekte, bunun büyük 
kurtuluş olduğunu vurgulamaktadır.1 Allah’a ve Elçisi’ne itaat edenler, Al-
lah’ın kendilerine lütufta bulunduğu peygamberler, sıddîkler, şehitler ve sa-
lih kişilerle beraberdirler.2 Allah’a ve Elçisi’ne itaat edip Allah’a saygı duyan 
ve O’ndan sakınanlar gerçek mutluluğa erenlerdir.3 Allah Elçisi’ne itaat eden 
Allah’a itaat etmiş olur. Allah Elçisi, kendisinden yüz çevirenden sorumlu de-
ğildir.4 Onun görevi apaçık duyurmaktır.5 Allah’a ve Elçisi’ne itaatten yüz çe-
virmemek gerekir.6 Bu, dinin gereğidir. Hz. Peygamber’in sorumluluğu teb-
liğ görevini yerine getirmek, bizim sorumluluğumuz ise size onun tebliğ etti-
ği dine itaat etmek ve gereğini yapmaktır. Eğer ona itaat edersek doğru yolu 
bulmuş oluruz.7 Allah ve Elçisi bir işe karar verdikleri zaman, inanmış erkek-
lere ve kadınlara o işi kendi isteklerine göre seçme hakkı yoktur.8 Allah’a ve 
Elçisi’ne itaat etmeyen işini boşa çıkarmış olur.9 Allah’a ve Elçisi’ne karşı is-
yan edip sınırlarını aşanları Allah devamlı kalacakları bir ateşe sokar. Onlar 
için alçaltıcı bir azap vardır.10

Yukarıda atıf yaptığımız âyetlerde Allah Elçisi’ne itaat Yüce Allah’a ita-
atle birlikte zikredilmiştir. Müslümanın Allah Elçisi’ni göz ardı ederek Yüce 
Allah’ın rızasına nail olabileceği bir konum elde etmesi mümkün değildir. Al-
lah Elçisi’ne itaat, onun getirdiği mesajın kaynağı olan Yüce Allah’ın emridir. 
Bunun için onun hayatını öğrenmek müslüman açısından dinî bir yükümlü-

1. Nisâ 4/13.
2. Nisâ 4/69.
3. Nûr 24/52.
4. Nisâ 4/80.
5. Mâide 5/92.
6. Enfâl 8/20; Teğâbün 64/12.
7. Nûr 24/54.
8. Ahzâb 33/36.
9. Muhammed 47/33.
10. Nisâ 4/14.
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lüktür. Bunun yolu da Hz. Peygamber’den bahseden rivayetlerin ilmî bir di-
siplin içinde okunmasından geçer.

A) HZ. PEYGAMBER’İ DOĞRU ÖĞRENMENİN ÖNEMİ

Hz. Peygamber’in söz, fiil ve ikrarına dair rivayetler müslümanlar tara-
fından erken dönemlerden itibaren muhafaza edilerek gelecek nesillere zen-
gin bir literatür emanet edilmiştir. Bununla birlikte Hz. Peygamber ve döne-
mi hakkındaki anlatımların sağlıklı bir şekilde anlaşılabilmesi için onun yaşa-
dığı dönemi ve hayatını bilmek gerekir.

Yüce Allah’ın mesajı bizim imtihanımızda karşılaşabileceğimiz sıkıntıları 
bertaraf edecek çok yönlü emir, yasak ve tavsiyeler ihtiva etmektedir. İlahî 
mesajın ilk muhatabı olan Hz. Peygamber’in hayatında tebliğ ettiği mesa-
jın karşılık bulduğunu görmek mesajı anlamak için önemlidir. Vahyin prati-
ğe dökülmesi, elbette insanların anlayış ve uygulamalarına bağlı olmak üze-
re farklılıklar gösterebilir. Farklılıklarımız için bir ölçüye ihtiyacımız bulun-
maktadır. Uygulamadaki farklılıkların kritik edilebileceği ölçülerden biri Al-
lah Elçisi’dir.

1. Siyerin Kur’ân’ın Anlaşılmasına Katkısı

Kur’ân’ı ve mesajını anlamak için Allah Elçisi’nin hayatını öğrenmek 
önemlidir. Hz. Peygamber vahyin ilk muhatabı olarak Yüce Allah’ın bizden 
ne istediğini en iyi bilen kişiydi. Öte yandan vahiy süreci devam ettiği için 
Hz. Peygamber’in davranışları ve sözleri Allah’ın kontrolü altındaydı. Bu se-
beple Hz. Peygamber yaşadığı toplumda dinin anlaşılmasının temel referans-
larından biridir.

Hz. Peygamber’in tebliğ ettiği din insanın Allah’la ilişkisine dair düzen-
lemeler getirdiği gibi insanın insanla ve insanın doğayla ilişkisiyle ilgili de te-
mel belirleyicidir. İnsanoğlunun tarihi tecrübesi, dinin zayıfladığı ve hayatın 
dışına itildiği dönemlerde insanlığın büyük sorunlar yaşadığını göstermek-
tedir. Bu dönemlerde zulüm artmış, haksızlıklar insanlar tarafından meşru-
laştırılmıştır. Dinin güçlü olduğu dönemlerde de sorunlarla karşılaşıldığı bir 
gerçektir. Ancak bunlar, büyük ölçüde cehalet, sapma ve istismar gibi sebep-
lerden kaynaklanmaktadır. Sözünü ettiğimiz din, Allah katında makbul olan, 
O’na has kılınmış olan dindir.
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2. Hz. Peygamber’in Referans Olması

Müslümanların dinî yaşantılarında onu örnek almaları ve karşılaştıkları 
sorunları çözmeleri için Hz. Peygamber’in hayatını öğrenmeleri önemlidir. 
Zira Hz. Peygamber, hem dinî emirlerin anlaşılmasında hem de Kur’ân’da 
ayrıntıları bulunmayan konular karşısında nasıl bir tutum takınılacağı husu-
sunda önemli bir konuma sahiptir. O, aynı zamanda dinî emir ve yasakların 
insan hayatındaki karşılıklarını anlamak açısından da önemli bir referanstır.

Hz. Peygamber’in insanlık için örnekliği sadece yaşadığı döneme mah-
sus olmayıp kıyamete kadar devam edecektir. Zira insanoğlunun hayat se-
rüveninde benzerlikler olduğu gibi farklılıklar da mevcuttur. Kur’ân’ın reh-
berliği devam ettiği gibi onu bize ulaştıran Hz. Muhammed’in (s.a.v.) ör-
nekliği ve öğreticiliği de devam edecektir. Ancak burada önemli bir ayrıntı-
ya işaret etmek gerekir: Yaşanan süreç birbirine benzese de koşullar ve im-
kânlar arasında farklılıklar vardır. Hz. Peygamber’in yaşadığı dönemde in-
sanların ilişkileri ve imkânları günümüzle karşılaştırılamayacak kadar fark-
lıdır. Bu farklılıkları dikkate almak gerekir. Ama insanoğlunun kaygıları, se-
vinçleri, mutlulukları, üzüntüleri ve benzeri duyguları arasında benzerlik-
ler vardır. Allah Elçisi’nin yaşadığı hayat çoğu zaman o kadar bizdendir ki 
Mekke ve Medine sokaklarında dolaştığımızı zanneder, Allah Elçisi’nin ya-
nı başımızda yaşadığımız kentte olduğunu hissederiz. Zira onun hayatı in-
sanîdir ve bizdendir.

3. Hz. Peygamber’in Rehberliği

İnsanlığın her zaman bir rehbere ihtiyacı vardır. Ancak kriz dönemlerin-
de rehbere olan ihtiyaç çok daha fazladır. Elçilerle özgürlüğüne kavuşan, di-
ni Allah’a has kıldığı için sömürülmekten kurtulan insanlık zamanla raydan 
çıkmış; tarihte bunun için birçok peygamber gönderilerek insanlığın yoldan 
çıkmışlığını ve taşkınlıklarını düzeltmişlerdir. Hz. Peygamber’den sonra başka 
bir peygamber gönderilmesine gerek kalmamış; Yüce Allah tarafından Kur’ân 
ve Hz. Peygamber’in mirası insanlığın krizleri aşması için yeterli görülmüş-
tür. İnsanlık tarihte örnekleri görüldüğü üzere son dönemde büyük bir kriz-
le karşı karşıyadır. Bugün sadece İslâm dünyasında sorunlar yaşanmamakta-
dır. İnsanlık topyekûn bir krizin içindedir. Böyle bir zamanda bir kurtarıcı-
ya daha çok ihtiyaç duyulur. Yüce Allah artık peygamber göndermediğine ve 
son mesajı korunmuş olarak elimizde olduğuna göre yapılması gereken, eli-
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mizin altındaki hazineyi keşfetmek, önümüzdeki kurtarıcıya, Allah’ın mesajı-
na ve onu insanlığa tebliğ eden Elçisi’nin hayatına uzanmaktır. Peygamber’e 
uzanan el kurtuluşa uzanır.

B) HZ. PEYGAMBER’İ DOĞRU ÖĞRENMEK

Müslümanların Hz. Peygamber’i sahih kaynaklara dayalı olarak doğru öğ-
renme, ondan öğrendikleri İslâm’ı doğru yaşama ve bunu insanlığa en doğ-
ru şekilde ulaştırma sorumlulukları vardır. Zira İslâm açısından bireysel kur-
tuluşun yanında toplumsal kurtuluş da önemlidir. Bir müslümanın bireysel 
olarak iyi olması, toplum hayatının istikamet üzere olması için yeterli değil-
dir. İyiliği yaymak da gerekir. Aksi takdirde arzu edilmeyen durumlarla mu-
hatap olmak, hatta yaşamak kaçınılmazdır.

Hz. Peygamber’in hayatına ilişkin bir anlatının doğru kabul edilebilme-
si için onu araştırmak ve doğruyu tespit etmek, çaba gerektirir. Her müslü-
manın dinini aldığı peygamberini öğrenme yükümlülüğü vardır. Bu yüküm-
lülük, dinini doğru öğrenmesi için gereklidir.

Hz. Peygamber’in hayatını öğreneceğimiz kaynak önemlidir. Bugün eli-
mizde Allah Elçisi hakkında yazılan birçok kitap ve makale mevcuttur. An-
cak bunların önemli bir kısmı doğru bir tasvire ulaşmak için aracılık yap-
maktan uzaktır. Çünkü çoğu Hz. Peygamber ve dönemi hakkında kaynak-
lara dayalı bilgiyi kritik edebilecek birikime sahip olmayan insanlar tarafın-
dan yazılmıştır. Allah Elçisi’ni herhangi bir kişisel hesabı olmadan hakikat 
adına anlatma çabası içinde olan işin uzmanı kişilerin çalışmalarını esas ala-
rak okumak önemlidir. Ana kaynaklardan öğrenilen bilgi önemli olmakla 
birlikte kaynak kritiği olmadan yapılacak okumaların yanlış anlamalara se-
bep olabileceğini göz ardı etmemek gerekir. Bundan dolayı kaynak eserle-
rin bir uzman gözetiminde okunması ya da ilmî kritik çerçevesinde yazıl-
mış çalışmaları tercih etmek daha sağlıklıdır. Bununla birlikte din öğreti-
minde ya da dinî hizmetlerde çalışacak kişilerin kaynaklar hakkında bilgi 
sahibi olmaları gerekir.

Her şeyde olduğu gibi iyi niyet ve samimiyet önemli bir belirleyicidir. 
Hz. Peygamber’in doğru öğrenilmesi ve anlaşılması hedef olmalıdır. Bunu 
gerçekleştirmek için elden gelen çaba gösterilmelidir. Öte yandan Allah El-
çisi’nin dindeki konumunun da Kur’ân’ın çizdiği çerçeve doğrultusunda be-
lirlenmesi gerekir.



122 • İSLÂM DÜŞÜNCESİ KILAVUZU

1. Kur’ân Perspektifi

Allah Elçisi’nin doğru öğrenilmesi için başvurulacak kaynakların başın-
da Kur’ân-ı Kerim gelmektedir. Ayrıca onun uygulamaları ve hayatı hakkın-
da bize ulaşan rivayetler önemli bir kaynaktır. Öte yandan geçmişte Hz. Pey-
gamber’in konumu ve hayatının nasıl anlaşıldığını öğrenmek de önem arz et-
mektedir. Hz. Peygamber hakkındaki tarihî algıyı şekillendiren birçok etken 
bulunmaktadır. Bunları geliştiren dinamikleri bilmemiz onun hakkında sağ-
lıklı bir bakış açısı oluşturmak için önemlidir. Tarihte gelişen din ve Hz. Pey-
gamber algısının ortaya çıktığı ve geliştiği dönemlere bağlı etkilerle ilişkili ol-
duğu muhakkaktır. Bütün bunları dikkate almadan Hz. Peygamber hakkında 
sağlıklı bir değerlendirme yapmak zor olur.

Hz. Peygamber’i doğru anlamayı amaçlayan bir kişi bağnaz ve fikr-i sa-
bit olmamalıdır. Hz. Peygamber’i anlama konusu, zihin dünyamızı geliştiri-
ci bir sürece dönüşmeli, onu ve tebliğ ettiği mesajı anlamaya hizmet etmeli-
dir. Hiçbir insan sağlıklı bir eğitim sürecine sahip olmadan, doğaçlama yol-
larla dinî konularda derinlikli bilgi sahibi olamaz. Bilgisi az da olsa samimi bir 
imana sahip olabilir, ama imanı sahih bilgi üretemez. Hz. Peygamber hakkın-
da küçüklüğümüzden itibaren kabul ettiklerimizi tashih ederek hayatı bir öğ-
renme sürecine dönüştürmezsek kişisel görüş ve kanaatlerimizi Hz. Peygam-
ber kimliği olarak sunmamız kaçınılmaz olur. Oysa bizim inandıklarımız ve 
amellerimiz yorumlarımızdır.

Hz. Peygamber hakkındaki inancımız ve bilgimiz İslâm’ın temel referan-
sı olan Kur’ân’a ve sünnete aykırı olmamalıdır. Zira Hz. Peygamber Kur’ân-ı 
Kerim’i tebliğ ettiği gibi aynı zamanda onu hayatın merkezine alarak yaşadı. 
Bundan dolayı Hz. Âişe onun hayatını adeta Kur’ân’ın ete kemiğe bürün-
müş hali olarak niteler.11 Hz. Peygamber’in hayatı bizi Kur’ân’a, Kur’ân da 
Hz. Peygamber’in hayatına götürür. Kur’ân-ı Kerim’den bağımsız bir pey-
gamber hayatı okumak doğru olmaz. Öte yandan Hz. Peygamber anlaşıl-
madan dinin doğru anlaşılması mümkün değildir. Bu sebeple hem Allah’ın 
mesajını doğru anlamalı hem de Hz. Peygamber’in hayatını doğru anlamak 
için Kur’ân’ı Hz. Peygamber’in hayatının paralelinde ve onunla ilişkili ola-
rak okumalıdır.

11. İbn Sa‘d, Ebû Abdullah Muhammed b. Sa‘d b. Menî (ö. 230/845), Kitâbü’t-Ta-
bakâti’l-Kebîr, thk. Ali Muhammed Ömer, Kahire 1421/2001, I, 313.
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2. Bütüncül Bir Bakış

Hz. Peygamber’in hayatı bütüncül bir gözle okunmalıdır. Bazen üzerin-
de durulan konu gereği onun hayatının bir yönüne vurgu yapılabilir. Ancak 
bu durum onun hakkında yanıltıcı olabilir. Zira bir konunun kısmen öğrenil-
mesi, bütününün öğrenilmesi anlamına gelmez.

Hz. Peygamber’in hayatının birçok veçhesi olduğu muhakkaktır. Onun 
hayatını parçalamadan, gündelik hayatını, ahlâkını, ibadetini, insanlarla iliş-
kilerini ve hayatının diğer yönlerini iyi anlamak ve hayatındaki vahiy, ahlâk, 
ibadet ve amel uyumunu iyi görmek gerekir. Allah Elçisi’nin hayatı Kur’ân’ın 
çizdiği takva ölçüsünün tezahürüdür. İmanı, ibadetlerine, ameline, yaşantısı-
na ve insanlarla ilişkilerine yansır. İnsanlara karşı merhameti, hoşgörüsü ve 
nezaketi onu çevresindeki insanlardan ayırmaktadır.

İslâm’ın insana sadece emir ve yasaklarla bir alan çizmediğini, aynı za-
manda onu dünyada değerli kılan bir ahlâk kazandırdığını biliyoruz. Bunun 
için İslâm bugün büyük bir ahlâkî kriz yaşayan insanlık için bir çıkış yoludur. 
Allah’a itaatle huzur bulacak olan ahlâklı kişi insanlarla ilişkilerinde hem hu-
zur bulacak hem de huzur verecektir.

Hz. Peygamber’in hayatıyla getirdiği mesaj arasında güçlü bir uyum ve 
ilişki vardır. Eğer ona dair bir nakilde tebliğ ettiği mesajla söz veya fiili ara-
sında çelişki varsa nakli iyi kritik etmek ve farklılığın sebebini tespit etmek 
gerekir. Anlama çabası ve ihtiyatlı yaklaşım her zaman önemlidir. Karşımıza 
çıkan bir rivayeti diğer versiyonlarıyla ve başka rivayetlerle karşılaştırmadan, 
geçmişteki yorumlarına bakmadan kestirip atmak yanılgı ihtimalini arttırır. 
Rivayetlerin bir dili ve ait oldukları dönemin anlatım tarzı vardır ki bu konuda 
derinlik, sahibi olmadan sağlıklı değerlendirmeler yapmak mümkün değildir.

3. İstisnayı Kural Haline Getirmekten Kaçınma

Hz. Peygamber’in hayatına bütüncül gözle bakmanın bize kazandıracağı 
derinlik olay ve olguları yorumlamada isabet etme ihtimalimizi yükseltir. Ba-
zen koşullar sebebiyle istisnai bir durum meydana gelmiş olabilir. Allah El-
çisi’nin istisnai durumdaki tutumu ya da kararı sonraki dönemlerde Müslü-
manlar için önem arz edebilir. Ancak istisnayı kural gibi değerlendirmek so-
runlu bir yaklaşım olur. Hz. Peygamber’in hayatındaki istisnaların kural ha-
line gelmiş gibi anlaşılmasının büyük bir sorun olduğu muhakkaktır.
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4. İstismara Yol Vermeyen Bir Bakış

Tarih boyunca başta Hz. Peygamber olmak üzere tarihi şahsiyetler ve 
dinî değerler bazı kişiler tarafından istismar konusu yapılabilmiştir. İnsanla-
rı yanıltmak ve kendisi için çıkar elde etmek isteyen kişiler, istismardan ka-
çınmazlar. Çoğu zaman istismarcılar insanları ustaca yanıltabilirler. Hz. Pey-
gamber’in hayatını anlattıklarında büyük bir kısmını hakikate uygun olarak 
anlatırlar. Ancak bazı küçük farklılıklarla algı yönlendirmesi yaparak istis-
mar hedeflerine ulaşırlar.

Din ve Allah Elçisi, görüş ve yaşantımızı tashih etmek için kaynak olmalı, 
tavır ve yaşantımızı meşrulaştırmak için istismar konuşu olmamalıdır. İnsan, 
merkeze kendisini değil, Allah’ın rızasını koyarsa davranışlarını tashih etmek 
ve ruhî derinlik kazanmak için Allah’ın kitabını ve Elçisi’nin sünnetini mih-
mandar edinir. O zaman, dini istismar değil, kendisini inşa gerçekleşmiş olur.

5. Abartıdan Kaçınma

Hz. Peygamber’i insanlara sevdirme ya da insanları etkileme amacıyla 
abartıdan kaçınmalı, Allah Elçisi’ni Kur’ân’ın ve sahih rivayetlerin anlattığı 
gibi anlamalı ve anlatmalıyız. Abartı, yanıltma ve yalan ihtiva eder. İslâm’ın 
yasakladığı yalana dayalı bir iyiliğin sağlam temellere oturması mümkün de-
ğildir. İyilik, kötülük ve yanlışlıkla inşa edilemez.

Birçok insan abartmaya meyyalidir. Bunu söylemlerinde yaptığı gibi ey-
lemlerinde de yapar. Hz. Peygamber için abartılı ifadeler ihtiva eden rivayet-
lere karşı ihtiyatlı olmak gerektiği gibi abartıdan kaçınmak da gerekir. Allah 
Elçisi (s.a.v.), abartının dinî hayatımızda dahi doğru bir yaklaşım olmadığı-
nı bize göstermiştir. O, dünyada, ibadet-amel dengesini koruyarak yaşama-
ya ve bu açıdan örnek olmaya önem vermiştir. Bu dengeyi korumak, aynı za-
manda insanın ilişki içinde olduğu başka insanların haklarını korumak anla-
mına da gelir.

Allah Elçisi’nin (s.a.v.) ashabından birkaç kişi onun evine gidip nasıl iba-
det ettiği hakkında sorular sordular. Onlara Allah Elçisi’nin yaptığı ibadetler-
den bahsedilince ziyaretçiler kendilerinin daha fazla ibadet etmeleri gerekti-
ğini düşünerek “Biz kim, Allah Elçisi kim?! Tabii Allah, Elçisi’nin geçmiş ve 
gelecek bütün günahlarını bağışlamış.” dediler. Onlardan biri, “Ben gecele-
ri daima namaz kılacağım.” dedi. Diğeri, “Ben sürekli oruç tutacağım.” dedi. 
Üçüncüsü ise “Ben de kadınlardan uzak duracağım.” dedi. Allah Elçisi onla-
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ra, “Allah’a yemin ederim ki, aranızda Allah’tan en çok korkan ve O’na en 
bağlı olan kişi benim. Bununla beraber bazen oruç tutarım, bazen tutmam. 
Namazımı kılarım, uykumu da alırım. Kadınlarla da evlenirim. Sünnetimden 
yüz çeviren benden değildir.” dedi.12

6. Sabitelerle Değişkenleri Ayırmak

Hz. Peygamber’in hayatı şeklî bir taklit olarak örnek alınmamalı, tebliğ 
ettiği vahiy çerçevesinde şekillenen hedeflerine ve bunları nasıl gerçekleştiği-
ne yoğunlaşmalıdır. Hz. Peygamber’in fiil ve davranışlarında sadece şekle ta-
kılmamalı, şekil özün önüne geçmemelidir.

Hz. Peygamber’in hayatında meydana gelen her gelişme, her fiil ve ifa-
de ettiği her söz günümüz insanı açısından aynı değerde bağlayıcılık ifade et-
mez. Bazen onun bir söz ya da davranışından farklı sonuçlar üretebiliriz. Ör-
neğin Allah Elçisi’nin yaşadığı dönemin koşulları çerçevesinde sahip olunan 
imkânlarla şekillenen yaşantıyı sonraki dönemlerde meydana gelen gelişmeler-
den ayırmak gerekir. Bunu birkaç örnek üzerinden hatırlamak mümkündür:

Hz. Peygamber döneminde bölgenin kültürüne göre elle yemek yeniyor-
du. Yemekler de buna uygundu. Bu âdet, dünyanın her bölgesinde ve her dö-
neminde uyulması gereken bir gelenek değildir. Ancak Allah Elçisi’nin (s.a.v.) 
yemek adabıyla ilgili her dönemde örnek alınması ve uygulanması gereken 
tavsiye ve uygulamaları mevcuttur. Yemekten önce ve yemekten sonra elle-
rin yıkanması, insanların önlerinden yemek yemeleri, sofradakileri rahatsız 
edici hareketlerden kaçınılması, tıka basa doymadan sofradan kalkılması, ye-
meğin israf edilmemesi ve muhtaçlarla paylaşılması bugün de uyulması gere-
ken yemek sünnetlerindendir.

Yine Hz. Peygamber’in yaşadığı bölgenin iklimi sebebiyle terliğe benzer 
nalın dediğimiz bir ayakkabı giyiliyordu. Ancak bu ayakkabıyı dünyanın so-
ğuk memleketlerinde giyme imkânı yoktur. Zira soğuk memleketlerde ayağı 
soğuktan koruyacak kapalı ayakkabılara ihtiyaç bulunmaktadır.

Hz. Peygamber (s.a.v.), yolculuklarında başta deve olmak üzere bazı bi-
nek hayvanlarına binmiştir. Oysa günümüz müslümanlarının bir kısmı deve-
yi ancak resim olarak ya da televizyonda görebilmektedir.

12. Buhârî, Ebû Abdullah Muhammed b. İsmail (256/870), Sahîh, İstanbul 1992, 
“Nikâh”, 1.
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Kuşkusuz dönemin imkânları çerçevesinde sahip olunan eşyaları kullan-
mak, dinî yaşantının bir parçası olarak görülmemelidir. Kısacası sabiteler ve 
değişkenler bilinmeli ve Hz. Peygamber’in hayatı öğrenilirken ve örnek alı-
nırken buna dikkat edilmelidir. Hz. Peygamber’in yaşadığı dönem ile günü-
müz arasında benzerlikler olduğu gibi farklılıklar da vardır. Bunları doğru tas-
vir etmek, isabetli bir şekilde anlamaya da imkân verir.

C) HZ. PEYGAMBER’İ  
DOĞRU ANLAMAK VE YORUMLAMAK

Hz. Peygamber’in hayatını ve dönemini doğru öğrenmek, onu doğru an-
lamaya da imkân verecektir. Allah Elçisi’ne (s.a.v.) iman etmiş bir müslümanın 
onun hayatından nasıl dersler çıkaracağı konusuna da kafa yorması gerekir. Zira 
o, müslümanlar için örnek alınması gereken bir şahsiyettir, müslümanlar için bir 
modeldir. Yüce Allah “Andolsun, Allah’ın Resûlünde sizin için; Allah’a ve ahi-
ret gününe kavuşmayı uman, Allah’ı çok zikreden kimseler için güzel bir örnek 
vardır.”13 buyurur. Allah Elçisi’nin örnekliğine bütün insanlığın ihtiyacı vardır.

Hz. Peygamber hayattayken müslümanların her sorunuyla ilgilenirdi. 
Onun sahip olduğu imkânları ölçüsünde olan meşru hiçbir talebi reddetme-
diği bilinmektedir. Müslümanlar karşılaştıkları sorunları ona götürerek çöz-
meye çalışırlardı. Bunlar gündelik hayatlarıyla ya da kişisel sorunlarıyla ilgi-
li olabileceği gibi, dinî yaşantılarında karşılaştıkları bir sorunu çözmeye ma-
tuf da olabilir. Bu sebeple Allah Elçisi’nin (s.a.v.) aralarında bulunması on-
lar için büyük bir nimetti. Zira o, karşı karşıya kaldıkları bir sorunu çözme-
lerinde her an Yüce Allah’tan vahiy gelmesinin imkânıydı. İçtihat ederek so-
runu kendisi çözebiliyor, ayrıca vahiy süreci devam ettiği için kararları tashih 
edilebiliyordu. Bundan dolayı Hz. Peygamber vefat ettikten sonra da müslü-
manların karşılaştığı sorunları çözüm çabalarında önemli bir referans olmuş; 
ilk dönemlerden itibaren bir sorunla karşılaşıldığında önce Allah’ın kitabı-
na, sonra da elçisinin söz ve uygulamalarına bakmaya dikkat edilmiştir. Al-
lah Elçisi Muâz b. Cebel’i Yemen’e gönderdiğinde karşılaştığı sorunları na-
sıl çözeceğini sorunca referans olarak önce Kur’ân’a göre hüküm vereceğini, 
orada cevap bulamadığında Allah Elçisi’nin hükmüne başvuracağını ifade et-
miş; orada da cevap bulamaması durumunda içtihat edeceğini söylemiştir.14

13. Ahzâb, 33/21.
14. İbn Sa‘d, Tabakât, II, 300.
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Hz. Peygamber’in söz ve fiillerini günümüze ve hayatımıza nasıl taşıya-
cağız? Hz. Peygamber’in söz ve fiillerinin kendi dönemine bakan tarafları ol-
duğu gibi günümüze bakan tarafları bulunmaktadır. Bunun için yorumları-
mızı İslâm’ın genel çerçevesi doğrultusunda ortaya koymalıyız. Hz. Peygam-
ber’in hayatını bugüne taşımak ve onu yaşatmak, onun tebliğ ettiği değerleri 
bugüne taşımakla mümkündür.

Hz. Peygamber’in yaşadığı şehirlerin nüfusu ve orada yaşayan kabilelerin 
birbirleriyle ilişkileri günümüzden farklıdır. Bu farklılıkları göz ardı etmek, 
bizi yanıltır. Ancak Hz. Peygamber döneminden bugüne gelen güzel değerler 
vardır ki bunlara insanlığın her zaman ihtiyacı vardır.

Hz. Peygamber’in hayatıyla ilgili anlatımlardaki ihtilaflı konuları merkeze 
koyarak Allah Elçisi’nin hayatını yorumlamak doğru değildir. Bu vurgu ihti-
laflı konuların ele alınmaması ve yok sayılması anlamına gelmez. Elbette işin 
erbabı olan kişiler, rivayetlerdeki sorunları kritik ederek sahih bir peygam-
ber anlatımı için çaba harcayacaklardır.

Hz. Peygamber’in hayatını öğrenmenin ilâhî mesajı ve sünneti anlamak 
açısından önemli olduğu açık olmakla birlikte rivayetleri dikkate almadan 
onun hayatından doğrudan fıkhî hüküm çıkarmaya çalışmak sorunlu bir yak-
laşımdır. Örneğin Allah Elçisi’nin (s.a.v.) Mekke dönemindeki faaliyetlerin-
den ve yaptıklarından hareketle günümüzdeki gelişmeler ve o dönem arasın-
da ilişki kurmak ve bundan hüküm çıkarmak, Allah Elçisi’nin lider ve komu-
tan sıfatıyla bazı icraatlarından ve kararlarından kişisel sonuç üretmek prob-
lemli yaklaşımlara sebep olabilir. Bundan dolayı Kur’ân’ı, sünneti, onların yo-
rumunu ve insanların içtihadına bırakılan alanlarda ortaya çıkan geçmiş tec-
rübeyi bilmek gerekir.

D) HZ. PEYGAMBER’İ DOĞRU ANLATMAK

Hz. Peygamber’i (s.a.v.) doğru öğrenen kişinin onu örnek alması ve ha-
yatına yön veren kaynaklardan biri olarak görmesi önemli olduğu gibi onu 
doğru anlatmak da önem arz etmektedir. Hz. Peygamber’i anlatırken ölçülü 
bir şekilde edebi eserlerden yararlanmak ve insanların duygularına hitap et-
mek önem arz etmekle birlikte Kur’ân ve sahih sünnet ekseniyle tarih bilgi-
si ihmal edilmemelidir.

Hz. Peygamber’i anlatırken insanları etkilemek için abartılardan kaçın-
mak gerekir. Aslında Allah Elçisi’ni (s.a.v.) en isabetli şekilde anlatmak, onu 
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insan olarak Kur’ân’ın ve sahih rivayetlerin tanıttığı gibi anlatmaktır. O, her 
şeyden önce insanların örnek alabileceği biri olarak anlatılmalıdır. Hz. Pey-
gamber’in büyüklüğü ve mücadelesinin değeri insan olarak gösterdiği gay-
retle daha iyi anlaşılabilir. Zorluklara maruz kaldığında Allah’a sığınması ve 
onun rızası uğrunda başına gelen musibetlere sabretmesi müslümanlar açısın-
dan büyük örnekliktir. Onun sabrının önemli dayanağı Allah’a duyduğu gü-
vendir. Kısacası onun hayatı doğru anlatıldığında her insan kendi hayatında 
Hz. Peygamber’den bir şeyler bulabilir ve onu örnek alabilir.

Kaynaklarımızda zaman zaman farklı yorumlanabilen rivayetler üzerin-
den insanları kuşkuya düşürecek bir anlatıma yer verilmesi algı sapmasına se-
bep olur. Hz. Peygamber’i zanla ele almak ve onun davasından kuşku duyul-
masına sebep olacak bir dille sunmak sorunlu bir yaklaşımdır.

Kur’ân’dan ve Hz. Peygamber’in sünnetinden hüküm çıkarmak ele alı-
nan metinlerin doğru anlaşılabilmesinin sağlayacağı imkânlarla mümkün-
dür. Dönemin Arapçasını iyi bilmek ve rivayetlerin zuhurunun ve gelişimi-
nin geçirdiği aşamalar hakkında bilgi sahibi olmak oldukça önemlidir. Sade-
ce rivayeti okuyabilmek değil, rivayetlerin tarihî süreci hususunda bilgi sa-
hibi olmak da önem arz eder. Öte yandan İslâm kültürüne vâkıf olmak, ya-
pılacak değerlendirmelerde isabet etmeyi etkileyen etkenlerdendir. Altyapı-
sı olmayan kişilerin Hz. Peygamber’i anlama ve onun yaptıklarını yorumla-
ma imkânlarının olmayacağı açıktır. Bu kişilerin Hz. Peygamber’i anlatma-
larının faydadan çok zarar vereceği bir gerçektir. Bunun için Hz. Peygam-
ber ve dönemini anlatacak kişinin genel olarak diğer dinî ilimlerle ilgili bil-
gi sahibi olması, anlatımına derinlik kazandırır, değerlendirme ve tahlilleri-
nin niteliğini arttırır.

Bütün bunların yanında şunu da ifade etmek gerekir ki Allah Elçisi’nin 
ve hayatını anlatmanın en güzel yolu, onun gibi Allah’a dayanarak yaşamak-
tır. Zira insanları etkileyebilecek en önemli faktör samimiyettir. Samimi bir 
davranış, söylemle eylem uyumu muhatap üzerinde büyük bir etki meyda-
na getirir.

SONUÇ

Sonuç olarak bir daha ifade edelim ki insanlık tarihinin en etkili şahsi-
yeti olan ve insanlığın kurtuluşu için tebliğ ettiği vahiyle yol gösterici olma-
ya devam eden Hz. Peygamber’in (s.a.v.) doğru öğrenilmesi, anlaşılması ve 
yaşadıklarının isabetle yorumlanması, insanlık için büyük bir kazançtır. Nü-
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büvvetten sonra bütün zamanını insanlığın kurtuluşu için ilâhî mesajı tebliğ-
le geçiren, fedakârlıklarda bulunan ve bunun için herhangi bir çıkar bekle-
meyen Allah Elçisi’ni öğrenmeye her zamankinden daha çok muhtaç oldu-
ğumuz bir gerçektir. İnsanlık Allah Elçisi’ni anlayabildiği ve onun tebliğ et-
tiği değerleri rehber edinebildiği ölçüde istikametini bulacaktır. Günümüz 
insanının sorunlarını çözmek için muhtaç olduğu kılavuz, son peygamberin 
tebliğ ettiği vahiydir. Vahyi tebliğ eden ve hayatının merkezine alan Elçi ise 
insanlığa örnektir.

Hz. Peygamber’i anlamak ve onun tebliğ ettiği değerleri bugüne taşımak, 
onun hayatını doğru öğrenmekle ve anlamakla mümkündür. Sahih bilgi üze-
rine oturmayan bir din anlayışı insanın kurtuluş ve mutluluğuna imkân ver-
meyeceği gibi doğru peygamber algısına sahip olmayan siyer bilgisi sağlıklı 
bir din algısını beslemez.
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GİRİŞ

K ur’ân dinimizin temel kaynağıdır. Sünnet ise ikinci kaynaktır. Kur’ân 
ve sünnet bütün âlimlerin ittifakıyla İslâm Hukuku’nun ana dayanak-

larıdır. Bu ittifaka bid’at fırkalar da dâhildir. Ehl-i sünnet ile ehl-i bid’at fır-
kalar sünnetin hücciyetinde ittifak etmişler ama subutunu belirlemede ihti-
laf etmişlerdir. Bu durum şu anlama gelmektedir: Modern asra gelinceye ka-
dar tarihte hiçbir âlim veya mezhep sünnetin delil oluşunu problem etme-
miştir. Problem belki sabit oluşunun nasıl belirleneceği ve nasıl anlaşılaca-
ğıdır. Onun için şurası bir gerçek ki, Kur’ân olmadan sünneti anlamak, ya-
ni bir Peygamberin nasıl inşa edildiğini ve nebevî hayatı idrak etmek müm-
kün olmadığı gibi sünnet olmadan da Kur’ân’ı anlamak, yani Kur’ân’ın na-
sıl pratiğe aktarıldığını, bu pratikle nasıl bir ümmet inşa edildiğini kavramak 
imkânsızdır. Onun için Kur’ân ve sünneti birbirinden ayırmak mümkün de-
ğildir. Etle tırnak gibidirler. Ruh ve beden gibidirler. İnsan, sadece ruh de-
ğil veya sadece beden de değildir. İnsan ruh ve bedendir. Elbette ruh baş-
ta gelir, ama bu ruh bedende tezahür etmektedir, görünür hale gelmekte-
dir. Kur’ân-sünnet ilişkisi de böyledir. Kur’ân, tabir-i câizse ruhtur. Sünnet, 
Kur’ân’ın cisimleşmiş halidir.

Günümüze gelindiğinde sünnet etrafında hayli tartışmaların yapıldığını 
görmekteyiz. Bu tartışmalarda sünneti gözden düşürmeye çalışanlar ne yazık 



132 • İSLÂM DÜŞÜNCESİ KILAVUZU

ki, oryantalistler değil, bu ümmetin evlatları olmuştur. Oryantalistler, geç-
mişte şüphe tohumları saçmışlar, ancak bu ciddi anlamda bir sonuç verme-
mişti. Onlara gereken cevaplar ilim adamları tarafından verilmiştir. Ama yi-
ne de marjinal olsa dahi belirli kesimleri etkilemişlerdir. Şimdi o tohumla-
rın meyveleri olan yeni neslin önde gidenleri gönüllü tahribe soyunmuşlar-
dır. Bunun sebepleri elbette başka çalışmaların konusudur. Bu yazıda ise bu 
tartışmaların ne etrafında döndüğü incelenecektir. Görebildiğimiz kadarıyla 
bu tartışmalar iki ana eksen etrafında cereyan etmektedir:

1. Sünnet, dinde delil değildir.

2. Hadisler, Kur’ân’a aykırıdır.

Bu yazıda mezkûr iki iddiadan ilkine yer vereceğiz. Diğer iddia için ta-
rafımızdan kaleme alınan “Kur’ân’a Aykırı Görülen Hadisler: Tespit ve De-
ğerlendirme, İstanbul, 2018” adlı çalışmamıza bakılabilir. Şunu hemen ifade 
edelim ki, ilk iddianın da esasını iki şüphe oluşturmaktadır:

1. Vahiy, Kur’ân’dan ibarettir. Sünnet, vahiy değildir. Dolaysıyla delil ol-
ması düşünülemez.

2. Din, kat’î bilgiler üzerine inşa edilir. Hadisler zan ifade eder. Dolayı-
sıyla hadisler delil olamaz.

Şüphesiz hadis ve sünneti kabul etmeyenlerin alt başlık sayılabilecek çe-
şitli iddiaları da vardır. Bunlar doğrusu o kadar önemli değildir ve bunlara 
cevap vermek de çalışmanın sınırlarını aşar.1

Yukarıdaki iddialara cevap vermeden önce sağlam bir zeminde hareket 
edebilmek için sünnetin dindeki yerini belirlemek gerekir. Bunu iki açıdan ele 
alacağız: Hz. Peygamber’in Kur’ân’daki konumu ve sahâbenin sünnete yak-
laşımı. Ardında yukarıdaki iddiları ele alacağız.

Şu bir gerçek ki sünnet demek, Hz. Peygamber demektir. Sünnet sıra-
dan birinin davranışı değil, vahiyle muhatap olan Yüce Peygamber’in söz ve 
uygulamalarıdır. Onun için sünnetin dindeki yerini anlamak Hz. Peygam-

1. Bununla birlikte mezkur iddialara cevap teşkil eden bazı çalışmaları tavsiye edebiliriz: 
Yavuz Köktaş, Günümüz Hadis Problemleri, İstanbul, 2018; Yaşar Kandemir, Hadis 
Karşıtları Ne Yapmak İstiyor?, İstanbul, 2018; Ahmet Yücel, Oryantalist Hadis An-
layışı ve Eleştirisi, İstanbul, 2016; Saffet Sancaklı, Hadis İnkarcılığı Hadis Karşıtları-
nın İddiaları ve Cevaplar, İstanbul, 2017; Mustafa Sibaî, Sünnet ve İslâm Hukukun-
daki Yeri, İstanbul, 2017; Mevdudî, İslâm Hukukunda Sünnet’in Yasal Konumu, İs-
tanbul, 2017; Ebu Şehbe, Sünnet Müdafaası I-II, çev. M. Görmez, Abdulğani Abdul-
halık, Hücciyyetü’s-Sünne (Sünnet’in Delil Oluşu), çev. Dilaver Selvi, İstanbul, 2003; 
İbrahim b. Muhammed, Hadis İnkarında Ortaya Atılan 33 Şüphe.
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ber’in Kur’ân’daki yerini kavramakla eş anlamlıdır. O zaman Hz. Peygam-
ber’in Kur’ân’daki konumu nasıldır? Kur’ân müslümanlara Hz. Peygamber’i 
nasıl tanıtmaktadır? Kur’ân bizden Hz. Peygamber’e karşı nasıl bir tutum için-
de olmamızı istemektedir? Bazı maddeler eşliğinde bunu görelim:

A) KUR’ÂN’DA HZ. PEYGAMBER

1. Hz. Peygamber’e iman etmek esastır

Hz. Peygamber’e iman etmek mü’min olmanın şartıdır. Kelime-i şeha-
dette Hz. Peygamber Allah ile birlikte zikredilir. Bu söz, bir peygamber ola-
rak iman etmeyi gerektirdiği gibi din olarak bize getirdiği her şeye inanmayı 
da içerir. Konuyla ilgili pek çok âyetten biri şöyledir:

“Ey iman edenler! Allah’a, peygamberine, peygamberine indirdiği kitaba 
ve daha önce indirdiği kitaba iman(da sebat) ediniz.”2

2. Hz. Peygamber’e itaat etmek gerekir

Allah’a itaat esas olduğu gibi Hz. Peygamber’e itaat de esastır. Hz. Pey-
gamber’e itaati Kur’ân’la sınırlamak âyetlerin doğasına aykırıdır. İşte birkaç 
âyet:

“Kim, Peygambere itaat ederse Allah’a itaat etmiş olur.”3

“Aralarında hüküm vermesi için Allah’a ve Resûlü’ne davet edildiklerin-
de, müminlerin sözü ancak ‘İşittik ve itaat ettik’ demeleridir. İşte asıl bunlar 
kurtuluşa erenlerdir. Her kim Allah’a ve Resûlü’ne itaat eder, Allah’a saygı 
duyar ve O’ndan sakınırsa, işte asıl bunlar mutluluğa erenlerdir.4

“Peygamber size ne verdiyse onu alın, size neyi yasakladıysa ondan sa-
kının.”5 Âyet ganimet dağıtımıyla alakalıdır. Ancak hükmü geneldir. Bura-
da dikkat çekici olan ganimet taksimi gibi bir olayda muhakkak Resûl’e itaat 
edilmesi gerektiğidir. Peki, Resûl bize dinden haber verirse ona itaat edilme-
si gerekmeyecek midir? Böyle bir şey düşünülebilir mi?!

2. Nisa, 136.
3. Nisa, 80.
4. Nur, 51-52.
5. Haşr, 7.



134 • İSLÂM DÜŞÜNCESİ KILAVUZU

“De ki: ‘Eğer Allah’ı seviyorsanız bana uyun ki, Allah da sizi sevsin ve 
günahlarınızı bağışlasın. Allah çok merhametli ve bağışlayıcıdır.’ De ki: ‘Al-
lah’a ve peygambere itaat edin!’ Eğer yüz çevirirlerse muhakkak ki Allah, 
kâfirleri sevmez.”6 Dikkat edilirse Allah’ı sevdiğimizin göstergesi Resûl’e uy-
maktır. Peki, Resûl’e uymak sadece Kur’ân’a itaat etmek midir? Burada bir 
hususun altını çizmek gerekir: Kur’ân’da “Allah’a ve Resûlü’ne itaat” ifa-
desi geçmekte ama sadece “Resûl’üne ittiba”dan bahsedilmektedir. Bunun 
önemli sonuçları vardır. Mesela; itaat mü’min-kâfir herkes için geçerlidir. 
Kâfir için söz konusu olan ise önce “Allah’a iman çağrısı”na itaattir. Mü’min 
ise Allah’a iman davetine imanla karşılık verdiği için onun itaati Allah ve 
Resûl’ünun tüm söz, emir ve nehiylerini kapsamaktadır. Yani bir şey emret-
tiğinde veya yasakladığında bunların gereği yerine getirilecektir. İttiba ise sa-
dece Resûl’üne olmaktadır. “Allah’a ittiba” gibi bir ifade Kur’ân’da yoktur. 
Çünkü ittiba, uymak, peşinden gitmek, izini sürmek demektir. Bunun için 
somut bir varlık, bizim gibi bir insan gerekir. Allah, gaybdır, soyuttur; me-
lekleri de öyledir. Bu durumda Allah’a veya meleklerine ittiba mümkün ol-
maz. İttiba, bizim gibi yiyen, içen, gezen, bir bedene sahip olan insana olur. 
Kur’ân’ın ittiba emrinin gereğini yerine getirilebilmek için Hz. Peygamber’in 
sadece sözlerine değil, yaptıklarına da uymamız gerekir. Aksi takdirde “itti-
ba” emri havada kalır. O halde Allah’a itaat edilir, ittiba edilmez. Hz. Pey-
gamber’e ise hem itaat hem de ittiba edilir. “Resûl’e ittiba etmek” nasıl ya-
pıyorsa öyle yapmaktır. Meşhur hadiste geçtiği gibi: “Beni nasıl namaz kı-
larken görüyorsanız siz de öyle yapın!”7 Bu bir anlamda Kur’ân’ın “namaz 
kılın” emri gibidir. Bu emrin keyfiyetini Resûl ortaya koymakta, ona ittiba 
etmemiz emredilmektedir. Tabii şunu ayırmak gerekir: Hz. Peygamber’in 
nebevî ve beşerî olarak yaptıkları vardır. İttiba etmekle emrolunduğumuz 
yön nebevî yönüdür.

Burada konuyla ilgili iki iddiaya temas etmekte fayda vardır:

1. “Allah ve Resûlü’ne itaat edin.” âyetini hem Allah’a hem de Resûlü’ne 
itaat etmek şeklinde anladığımızda bazıları bunu “böyle ise bu durum 
Resûlullah’ı Allah’tan bağımsız bir otorite kabul etmek olur” diyerek 
tenkit etmektedir. Hatta daha ileri gidip Hz. Peygamber’i dinde şa-
ri’ kabul etmenin şirk olduğunu söyleyenler bile vardır. Oysa Resû-
lullah’ı mutlak ve bağımsız otorite kabul etmek hiçkimsenin haddine 
değildir. Bir mü’min böyle düşünemez. Mutlak otorite, mutlak şari’ 

6. Âl-i İmran, 31-32
7. Buhârî, Ezân, 18.
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Allah Teâla’dır. Allah’ın yetki verdiği kimseler ancak ve o da meca-
zi anlamda otorite olabilir. Allah’ın yetki vermediği hiçkimse otorite 
olamaz. Bu, Allah’ın otoritesini paylaşmak olur, ancak yetkilendiril-
miş kimsenin otorite olması, Allah’ın otoritesini paylaşmak değildir. 
Paylaşmak olsa bu paralel bir otoritelik olur ki, şirktir. Ama burada 
“sana yetki veriyorum” diyen Allah Teâla’dır. Allah Resûlü bu yet-
kiye dayanarak haram veya helal kılmaktadır. O halde Hz. Peygam-
ber’e şari’ denmesi mutlak ve kendi başına bir otoriteliği değil, Al-
lah’tan aldığı yetkiyi kullanmak anlamına gelmektedir. Zira pek çok 
âyette bizzat Allah “Resûl’üne itaat edilmesini” emretmektedir. Hat-
ta bu çerçevede âlimlere göre, devlet başkanları da nas olmadığı yer-
de otoritedirler. Nitekim Allah, “Ey iman edenler! Allah’a itaat edin, 
Resûl’üne itaat edin; sizden olan emir sahiplerine de!..”8 buyurmakta-
dır. Âyete göre sadece Allah ve Resûl’ü değil, emir sahipleri de itaatin 
konusudur. Burası kesindir. Peki, bu emir sahipleri sadece Kur’ân’ın 
emirlerini söylediklerinde mi itaat merci olurlar? Böyle bir şey müm-
kün değildir. Zira âyet açık bir şekilde Allah ve Resûlü’nden bahset-
miştir. Demek ki, emir sahipleri Kur’ân dışında ama Kur’ân’a aykırı 
olmayacak bir emir verdiklerinde kendilerine itaat edilecektir. Anla-
şılan budur. O halde onların otorite oluşları müstakil ve mutlak an-
lamda değil, Kur’ân ve sünnetle kayıtlı bir otoritedir. Zaten Kur’ân 
ve sünnete muhalefet ettiklerinde otorite olma vasıflarını da kaybe-
derler.

2. “Allah ve Resûl’üne itaat edin.” âyeti, günümüzde “Resûlün, Kur’ân 
vasıtasıyla size getirdiği vahye itaat edin.” şeklinde yorumlanmaktadır. 
Bu şekilde bir yoruma bize sevkeden şey nedir? Böyle bir yoruma ihti-
yaç mı vardır? Zahiriyle anlarsak Kur’ân’da bir çelişki mi olur? Böyle 
yorumlayanlar anlaşılan o ki, bir çelişki görüyorlar. Hz. Peygamber’i 
dinde otorite ve müstakil teşri kaynağı kabul etmenin Kur’ân’la çeliş-
tiğini sanıyorlar. Böyle olunca dil kurallarını alt üst edecek bir te’vile 
başvuruyorlar. Arapçada “vav” bağlacının temel görevi “başkalık veya 
ayrılık” bildirmektir. “Allah ve Resûlü” dendiğinde iki farklı unsur zik-
redilmektedir. Şayet bu farklılığı kaldırırsak mana “Allah ve Kur’ân” 
olur ki, bu da “Allah ve Allah” demektir. Bu esasen bir anlatım bozuk-
luğudur ve belagat şahaseri bir kitapta böyle bir anlatım olmaz. Yuka-
rıda bahse konu emir sahipleriyle ilgili âyeti düşündüğümüzde şöyle 

8. Nisa, 59.
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bir anlam ortaya çıkar: “Allah’a, Resûlü’ne, emir sahiplerine itaat edi-
niz, yani Allah’a, Allah’a ve Allah’a itaat ediniz.” Böyle bir şey olmaz.

Diğer taraftan Nisa sûresinin âyetine dikkat edelim. “İtaat” kelimesi Al-
lah ve Resûlüiçin ayrı ayrı kullanılmıştır. Emir sahiplerine itaat ise Allah ve 
Resûlü’ne atfen kullanılmıştır. Bunların hiç mi anlamı yoktur?! Bunu iki tür-
lü anlayabiliriz:

1. Allah Resûlü, Kur’ân gibi helal ve haram kılar. Bu helal ve haram 
Kur’ân dışındaki hükümlerdir. Ancak Allah, Kur’ân dışında da Resû-
lü’ne hükümler bildirmektedir. Yani Allah, Kur’ân dışında da gayr-i 
metluv olarak Resûlü’ne vahyetmektedir. O halde itaat edilmesi gere-
kir. Çünkü onun verdiği hükümler esasen Allah’tandır.

2. Allah Resûlü, müstakil teşrii kaynağıdır. Zira o, itaat merciidir. Bura-
daki bağımsızlık kendinden menkul bir bağımsızlık değil, Allah’ın ona 
verdiği yetkiden kaynaklanan bir bağımsızlıktır. Bu yetkiye dayanarak 
Resûlullah, helal ve haram kılmaktadır. Zaten her daim Allah’ın gö-
zetim ve denetimi altındadır. Teşriinde bir hata olsa hemen müdaha-
le imkânı vardır.

Bu durumda ulu’l-emre itaat ile Resûl’e itaat arasında ne fark vardır? 
Resûl’e itaat evrenseldir. Onun haram kıldıkları haramdır. Değiştirilemez. 
Ulu’l-emr ise haram değil, yasak kılabilir. Bu yasak, haram gibi değildir. Re’ye, 
kıyas veya maslahata dayalı bir yasak olabilir. Evrensel değildir. Değişmesi 
mümkündür. Kur’ân ve sünnetle özünde çelişmediği müddetçe yasak kılsa da-
hi ulu’l-emre itaat vaciptir. Çünkü itaat merciidir. İtaat edilmezse anarşi, fit-
ne çıkar. Fitne ise katlden beter bir şeydir.

3. Hz. Peygamber’e isyan ve eziyet yasaktır

İlgili âyetler şöyledir: “Kim, Allah’a ve O’nun elçisine karşı gelir ve O’nun 
sınırlarını aşarsa, Allah onu ebedi kalacağı ateşe atar…”9

Bu âyet miras taksiminden sonra gelir. Âyet böyle kimselerin ebedi ce-
hennemlik olduğunu ifade ettiğine göre bu şu demektir: “Kim, Allah ve Resû-
lü’nunmirasla ilgili hükümlerini tanımayıp küfre saparsa…” Şunu ifade et-
mekte yarar vardır: Bir mü’min elbette Resûlullah’ın getirdiklerini yaşamı-
yor olabilir. Ama haram dediklerini haram helal dediklerini helal kabul et-

9. Nisa, 14.
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mek zorundadır. Böyle kabul ettikten sonra nefsine uyar, aksini yaparsa gü-
nahkâr olur.

“Kim, kendisine doğru yol gösterildikten sonra Peygambere karşı gelir 
ve mü’minlerin yolundan başka bir yola uyarsa, onu döndüğü yolda bırakı-
rız ve Cehennem’e sokarız.”10

“Allah’a ve Resûlü’neeziyet edenler yok mu, Allah onlara dünyada ve ahi-
rette lanet etmiş ve onlar için alçaltıcı bir azab hazırlamıştır.”11

“Bu böyledir. Çünkü onlar, Allah ve Resûlü’nekarşı çıktılar. Allah ve 
Resûlü’nekim karşı çıkarsa, muhakkak ki Allah’ın cezası çetin olur.”12

Bütün bunlar kâfirlerle ilgilidir. Bunu öncelikle belirtmek gerekir. Çün-
kü bunlardan yola çıkarak “sünnete uymayan kâfirdir” gibi aşırı bir yorum 
yapmamak gerekir. Zira âyetleri anlamada siyak-sibak, sebeb-i nuzûl önem-
lidir. Buna göre bu âyetlerden şöyle bir ders çıkarmamız mümkündür: “De-
mek ki, Allah’ın Resûl’üne isyan etmek, eziyet etmek ve karşı çıkmak kâfir-
lerin özelliğidir. Benim onlar gibi yapmamam gerekir. Allah Resûlü’nun(ru-
haniyetini) incitecek bir şey söylememem ve yapmamam lazımdır.” Şunu da 
ilave etmeliyiz ki, Hz. Peygamber’in bir emri sabit/kesin olduktan sonra ona 
karşı çıkmak, onu kabul etmemek bir inanç meselesi olur ki, böyle bir kişi 
mezkûr âyetlerin hitabına dâhildir. Böyle bir itabın/hitabın muhatabı olma-
mak ancak sabit olan emri bir inanç olarak kabullenmekle mümkündür. Onu 
yapıp yapamamak ise başka bir şeydir.

4. Hz. Peygamber’e saygı ve sevgi esastır

“Peygamber, mü’minlere kendi canlarından daha yakındır. Eşleri, onla-
rın analarıdır. Akraba olanlar, Allah’ın Kitabı’na göre, (mirasçılık bakımın-
dan) birbirlerine diğer müminlerden ve muhacirlerden daha yakındırlar; an-
cak, dostlarınıza uygun bir vasiyet yapmanız müstesnadır. Bunlar Kitap’ta ya-
zılı bulunmaktadır.”13

“Peygambere Allah rahmet eder, melekler de dua eder. Ey iman edenler, 
siz de teslimiyetle ona salât ve selam getirin.”14

10. Nisa, 115.
11. Ahzab, 57.
12. Enfal, 13.
13. Ahzab, 6.
14. Ahzab, 56.
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Salat’ı “destek, yardım” olarak anlamak da mümkündür. Buna göre ma-
na “Allah ve melekleri Hz. Peygamber’e yardım ediyor, siz de yardım edin.” 
şeklinde olacaktır. Hz. Peygamber hayattayken ona bilfiil destek söz konu-
sudur. Vefatından sonra destek sünnetine uymakla gerçekleşecektir. Salava-
tı dil ile telaffuz etmek de desteğin, yani sünnete uymanın bir türüdür. Do-
layısıyla salavatı dışlamanın anlamı yoktur. Tabii, sadece dil ile böyle telaf-
fuz edip diğer farz ve sünnetleri ihmal etmek sünnetin hayatı kuşatıcılığına 
da ters düşecektir.

“Ey iman edenler! Allah ve Resûlü’nun (emirlerinin) önüne geçmeyin ve 
Allah’tan korkun. Şüphesiz ki Allah her şeyi hakkıyla işitir, her şeyi hakkıy-
la bilir. Ey iman edenler! Sesinizi Peygamberin sesinden fazla yükseltmeyin; 
birbirinize bağırdığınız gibi, ona bağırmayın, yoksa amelleriniz mahvolur gi-
der de farkında bile olmazsınız.”15

Bu dikkat çekici bir âyettir. Onun yanında sesler bile yükseltilmeyecek-
tir. Yükseltilirse ameller mahvolup gider. Ashap bu emirden sonra seslerini 
asla yükseltmemişlerdir. Şimdi Allah seslerin yükseltilmesi konusunda bir ni-
zam verecek, ashap ona uyacak ama Hz. Peygamber’in emir ve nehyine sı-
ra geldiğinde ona uymak söz konusu olmayacak, öyle mi? Böyle bir şey dü-
şünülebilir mi?

“Mü’minler, o kimselerdir ki, Allah’a ve Resûlü’ne iman edenler, onun-
la birlikte toplumu ilgilendiren bir iş üzerinde iken, ondan izin alıncaya ka-
dar bırakıp gitmeyenlerdir. Gerçekten, senden izin alanlar, işte onlar Allah’a 
ve Resulüne iman edenlerdir. Böylelikle, senden, kendi bazı işleri için izin is-
tedikleri zaman onlardan dilediklerine izin ver ve onlar için Allah’tan bağış-
lanma dile!”16

Müslümanlar, ister savaş ister barışla ilgili olsun, ortak bir amaç için top-
lanmaya çağrıldıklarında, rehberin izni olmadan dağılmaları câiz değildir. Bu-
rada geçerli bir mazeret olmadan izin istemenin mutlak haramlığı konusunda 
uyarıda bulunulmaktadır. Hatta geçerli bir mazeret durumunda bile izin ve-
rip vermemek, Hz. Peygamber’e (s.a.v.) kalmıştır. Eğer o, ortak faydayı bire-
yin şahsi mazeretinden daha önemli görürse, izin vermeyebilir ve bir mü’mi-
nin de buna gönülden razı olması gerekir. Bu hükmün, hem Hz. Peygamber’e 
hem de Hz. Peygamber’den (s.a.v.) sonra gelen halifeler ve Müslümanların 
diğer rehberlerine karşı da geçerli olduğunu söylemek mümkündür.

15. Hucurat, 1-2.
16. Nur, 62.
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“(Ey müminler!) Elçinin çağırmasını, aranızda herhangi birinizin diğerini 
çağırmasıyla bir tutmayın. İçinizden, birbirinin arkasına gizlenerek sıvışıp gi-
denleri muhakkak ki Allah bilmektedir. Bu sebeple, onun emrine muhalefet 
edenler, başlarına bir belâ gelmesinden veya kendilerine çok elemli bir azap 
isabet etmesinden sakınsınlar.”17

Esasen burada Hz. Peygamber’in konumuyla alakalı iki durum vardır:

1. Hz. Peygamber’e saygı. Aslında saygı da ancak itaatle bütünleştiğinde 
gerçekleşebilecek bir durumdur.

2. Hz. Peygamber’e itaat. Zira “onun emrine muhalefet” tamamen ona 
itaatsizliktir. Bu itaatsizliğin akibeti de bellidir. Burada “onun emrine 
muıhalefetin” altını tekrar tekrar çizmek gerekir. “Onun emri” nedir? 
Sadece Kur’ân mıdır? Öyle anlaşılıyor ki, sadece Kur’ân’ın onun emri 
olması mümkün değildir. Allah Resûlü Kur’ân dışında da emirler ve-
riyor ki, Allah Teâla ona uyulmasını istiyor. Nur sûresinin 62. âyetiy-
le birlikte düşünüldüğünde bu durum daha net anlaşılır. Yani âyetle-
rin siyak ve sibakı “onun emrinin” Kur’ân dışında olmasını gerekli kıl-
maktadır. “Onun emri” onun bizzat emrettiği şeylerdir. Ayrıca Kur’ân 
onun emri değil, Allah’ın emridir.

5. Hz. Peygamber insanlar için ideal bir örnektir

Şu âyet nebevî hayat tarzı olan sünneti temellendirmede oldukça önem-
lidir: “Andolsun ki, Allah’ın Resûlü’nde Allah’a ve ahiret gününe kavuşmayı 
umanlar ve Allah’ı çokça zikredenler için güzel bir örnek vardır.”18

“Nûn. Yemin olsun kaleme ve yazdıklarına. Rabbinin nimeti sayesinde 
sen bir mecnun değilsin. Hiç şüphesiz senin için bitmez tükenmez bir mükâ-
fat vardır. Ve hiç şüphesiz sen, pek büyük bir ahlâk üzeresin.”19

Birinci âyet Allah Resûlü’nun güzel bir örnek olduğunu ifade ederken 
ikinci âyet Hz. Peygamber’in mükemmel bir ahlâka sahip olduğunu vurgula-
maktadır. İkinci âyeti örneklikle ilgili bu bölüme almamızın sebebi şudur: Bir 
insan yüce bir ahlâka sahip ise güzel örnek olmaya da layıktır. Ahlâk ve ör-
neklik madalyonun birbirini tamamlayan iki yüzü gibidir. Hz. Peygamber’in 

17. Nur, 63.
18. Ahzab, 21.
19. Kalem, 1-4.
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ahlâkı eksik değil, aksine tamdır, mükemmeldir. Ve bunu Allah Teâla garan-
ti etmektedir. Ve ahlâkı garanti edilen Hz. Peygamber’den başka bir Allah’ın 
kulu yoktur.

Üsve, örnek alınan kimse için bir isim olarak kullanılır. Yani bu öyle bir 
kimsedir ki, kendisine uyulur, yaptığı gibi yapılır, önderdir, imamdır. Bun-
dan dolayı âyetteki “fi” harf-i ceri mübalağa için gelmiştir. Âyetteki ifadenin 
aslı “Resûlullahi usvetun” şeklindedir. Ama “fi Resûlillahi usvetun” denilmiş-
tir. Allah burada onun örnek alınmasını özel, belirli bir vasfına değil, zatına 
bağlamıştır. Bu açıdan Efendimiz her yönüyle örnek olmaktadır. Neden böy-
le olmuştur? Çünkü Allah, Resûlünun emir ve nehiy şeklinde varid olan söz-
lerine, ayrıca sabır, sebat, şecaat vb. fiillerine uyulmasını murad etmiştir. Di-
ğer bir ifadeyle her yönüyle örnek olmasını, bu şekilde kendisine ittiba edil-
mesini istemiştir.

Bir başka husus da şudur: Üsve-i hasene âyeti sünneti, yani nebevî haya-
tı temellendiren en önemli âyetlerden biridir. Bu âyet “ittiba” ile ilgili âyet-
lerle uyumludur. Zira “ittiba”, “güzel örnek” olan insanlara uymakla ger-
çekleşir. Peki, Allah veya melekleri için “güzel örnek” diyebilir miyiz? Diye-
meyiz. Çünkü örneklik, müşahade edilebilen, gözle görülebilen bir şeydir. 
Bu anlamda ancak bizim gibi bir beşer örnek olabilir. Bu, aynen “Allah’a ve 
meleklerine ittiba edilmez” dememiz gibidir. İttiba için somut örnek şart-
tır. “Güzel örneklik” için de somut örnek zaruridir. İşte bu örnek, Hz. Pey-
gamber’in zatıdır.

6. Hz. Peygamber’in Kur’ân’ı açıklama görevi

İlgili âyetler şöyledir: “Biz her peygamberi mutlaka kendi kavminin di-
liyle gönderdik ki, onlara emredilen şeyleri açıklasınlar.”20

“Biz sana Kitab’ı indirdik ki, hakkında ayrılığa düştükleri şeyi onlara 
açıklayasın ve inanan bir kavim için o kitap yol gösterici ve rahmet olsun.”21

“Senden önce de, kendilerine vahyettiğimiz kişilerden başkasını peygam-
ber olarak göndermedik. Eğer bilmiyorsanız, zikir ehline sorun. Biz sana Ki-
tab’ı, onlara ihtilaf ettikleri şeyi açıkça bildiresin diye ve inanan bir topluluk 
için bir hidayet ve rahmet olarak indirdik.”22

20. İbrahim, 4.
21. Nahl, 44.
22. Nahl, 64.
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Beyanın iki anlamı var: İletmek, ulaştırmak ve açıklamak. İlk anlamı teb-
liğ ile ilgilidir. İkinci anlamı, lafza ilave açıklamayı içerir. Her iki anlamı da 
dikkate alırsak sünnetin fonksiyonunu teyid ettikleri görülür. Dinin öğretile-
ri iki kanalla bize ulaşır: Kur’ân ve sünnet. Allah Resûlü, Kur’ân’ı iletmekle 
görevli olduğu gibi sünnet yoluyla dini öğretmekle de vazifelidir. Ba anlam-
da ilave bir açıklama yok, olduğu gibi iletme vardır. İkinci anlamıyla sünnet 
Kur’ân’ı açıklar, ilave hükümler getirir.

7. Hz. Peygamber’in haram ve helal koyma yetkisi

İlgili âyetler şöyledir: “Kendilerine kitap verilenlerden Allah’a ve ahiret 
gününe inanmayan, Allah’ın ve Resûlü’nün haram kıldığını haram saymayan 
ve hak dinini din edinmeyen kimselerle, küçülerek elleriyle cizye verinceye 
kadar savaşın.”23

“O kimseler ki, yanlarındaki Tevrat ve İncil’de vasıflarını yazılı bulduk-
ları ümmî peygamber olan Resûlullah’a uyarlar. O peygamber ise, kendileri-
ni iyiliğe sevkedip kötülükten sakındırır; temiz ve güzel nimetleri onlara he-
lal, habis olanları ise haram kılar; daha önce kendilerine yüklediğimiz ağır 
yükleri ve üzerlerindeki bağları onlardan kaldırır…”24

Bu âyetlerde Allah ve Resûlu’nün ayrı ayrı zikredildiğine dikkat edilmeli-
dir. Allah’ın yanında Hz. Peygamber’in hüküm koymasını kabul etmenin şirk 
olduğunu ileri sürenlere bu yetkinin kendinden menkul bir şey olmadığını, 
bizzat Allah’ın ona bu yetkiyi verdiğini hatırlatmak yeterlidir. Tabii şunu be-
lirtmek gerekir ki, Hz. Peygamber’in hüküm koyması Allah’ın iradesi ve rı-
zası çerçevesinde gerçekleşmektedir. Dolayısıyla haşa Allah’ın bilgisi dışında 
hareket ediliyor demek çok yanlıştır.

8. Hz. Peygamber’in verdiği hükümlere razı olmak

“Hayır, Rabbin hakkı için onlar aralarında çıkan çekişmeli işlerde seni ha-
kem yapıp, sonra da senin verdiğin hükme karşı içlerinde bir burukluk duy-
madan, tam anlamıyla teslim olmadıkça inanmış olamazlar.”25

23. Tevbe, 29.
24. A’raf, 157.
25. Nisa, 65.
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“Herhangi bir konuda anlaşmazlığa düşerseniz; eğer gerçekten Allah’a ve 
ahiret gününe inanıyorsanız, onu Allah’a ve Resûlü’ne götürün. İşte bu, da-
ha iyi ve sonuç bakımından daha güzeldir.”26

“Allah ve Resûlü bir meselede hükmünü verdiği zaman, bir mü’min er-
keğin yahut bir mü’min kadının artık işlerinde başka bir yolu seçme hakla-
rı yoktur. Kim Allah’a ve Resûlü’ne isyan ederse, apaçık bir sapıklığa düş-
müştür.”27

“Aralarında hüküm vermek için Allah’a ve Resûlü’ne çağrıldıkları zaman 
mü’minlerin sözleri ancak, ‘işittik ve emrine uyduk’ demekten ibarettir. İşte 
onlar kurtuluşa erenlerin ta kendileridir.”28

Âyetlerden ortaya çıktığı gibi Hz. Peygamber’in verdiği hükümlere razı 
olmak şarttır. Kur’ân’da ifade edildiğine göre Hz. Peygamber ile ashâb ara-
sındaki ilişkilerde dikkat edilmesi gereken en önemli husus; Allah’ın Elçisi’nin 
bir meselenin çözümünde verdiği hükme ashabın gönüllü olarak herhangi bir 
mazeret beyan etmeden ittiba etmeleridir. Hz. Peygamber’in verdiği bir hü-
küm Allah’ın izni dışında değildir. Bu bakımdan da Hz. Peygamber’e itaat et-
mek demek Allah’a itaat etmek demektir. Dikkat edilirse mesele dava mese-
lesidir. Çekişen iki insan Hz. Peygamber’e başvurmaktadır. Hz. Peygamber 
burada hâkim konumundadır. Davayı halletmek için o anda Kur’ânî bir vah-
yin indiği düşünülemez. Hâkim olarak Hz. Peygamber, beyana, şahitlere ve 
delillere bakarak hüküm vermektedir. Bunda dahi nasıl hüküm verirse versin 
muhakkak ona uyulması istenmektedir. Bu da ganimet taksimşnde ona uyul-
masının emredilmesine benzemektedir.

Hz. Peygamber bir hadisinde; “Siz davalaşmak için bana gelirsiniz. Bazı-
nız delilini diğer bazısından daha iyi ortaya koyar. Ben de onun söyledikle-
rine dayanarak hükmederim. Ben, kime kardeşinin hakkını verirsem onu al-
masın, çünkü ben ona ateşten bir parça kesmiş olurum” buyurmuştur.29 Hz. 
Peygamber, zahirî bilgiyle hükmetmek zorunda olduğunu ve yanılabileceği-
ni açıkça ifade ettiğine göre, aynı durum diğer hâkimler için fazlasıyla söz 
konusudur. Zira hâkimler de çoğunlukla zahirî delillerle hükmetmek zorun-
dadırlar. Hz. Peygamber’in yanılma ihtimali varsa onlarınki çok daha fazla-
dır. Buna rağmen Hz. Peygamber hâkimleri zahirî, dolayası ile zannî deliller-
le hükmetmekten men etmemiş, tam aksine teşvik etmiştir. Eğer durum böy-

26. Nisa, 59.
27. Ahzab, 36.
28. Nur, 51.
29. Müslim, Akdiyye, 3; Ebû Davûd, Akdiyye, 7.
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le ise Hz. Peygamber’in din konusunda verdiği hükümlere ilgisiz kalmak ve-
ya vurdumduymazlık göstermek mümkün müdür?

9. Hz. Peygamber’e Kur’ân’la birlikte hikmet verilmesi

“Ey Rabbimiz! Onların, içinden öyle bir resûl gönder ki; kendilerine Se-
nin âyetlerini okusun, onlara Kitab’ı ve hikmeti öğretsin ve onları tertemiz 
kılsın.”30

“Nitekim size âyetlerimizi okuması, sizi tertemiz hale getirmesi, size Ki-
tab’ı ve hikmeti ve bilmediğiniz nice şeyleri öğretmesi için sizden birini el-
çi gönderdik.”31

“Evlerinizde okunan Allah’ın âyetlerini ve hikmeti hatırlayın.”32

Kur’ân ve hikmet ayrı şeyler olsa gerektir. Hikmet aslında ilim ve amel-
de sağlamlık, diğer bir deyişle sözde ve işte isabet demektir. Hikmetin ne ol-
duğu hususunda değişik görüşler beyan edilmiş olsa bile bunların içinde en 
kuvvetli olanı hikmetin “sünnet” olduğu görüşüdür. Zira Resûlullah’ın ha-
yatı ve hayat tarzı hikmet üzere kuruludur ve en geniş anlamıyla onun sün-
neti hikmetten ibarettir. Burada doğrusu hikmetin Hz. Peygamber’in kendi 
Kur’ân kavrayışı mı, yani Kur’ân’dan çıkardığı hükümler mi yoksa ona ge-
len Kur’ân dışı bir vahiy mi olduğu önemli değildir. Önemli olan Allah’ın bi-
ze Kitap’la birlikte onu öğretmesidir. Onu Allah öğrettiğine göre ona ittiba 
etmek gereklidir. Tabii şunu da belirtelim ki, bu hikmet içinde şüphesiz Hz. 
Peygamber’in meleke-i nübüvvet ile çıkardığı hükümler olsa bile buna vahiy 
ile kontrol edildiği gibi ayrıca muhakkak vahy ile gelen hükümler de vardır. 
Hikmeti sadece Hz. Peygamber’in Kur’ân kavrayışı veya Kur’ân’dan çıkardı-
ğı hükümlere indirgemek isabetli değildir.

İlginç olan şu ki; bu hikmet (bazen hüküm) sadece Hz. Peygamber’e değil, 
diğer peygamberlere de verilmiştir. “Doğrusu Biz İsrailoğullarına kitap, hü-
küm ve nübüvvet verdik.”33 ve “Biz İbrahim soyuna kitap ve hikmet verdik.”34 
Dolayısıyla Allah’ın her bir peygamberine kitap yanında hikmeti de vermesi 
sünnetullahın gereğidir. Kısaca sünnet, sünnetullahın da bir parçasıdır.

30. Bakara, 129.
31. Bakara, 151.
32. Ahzab, 34.
33. Casiye, 16.
34. Nisa, 54.
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B) SAHÂBE VE SÜNNET

Kur’ân ve sünnet etle tırnak gibidir demiştik. Bunu bize en iyi gösteren 
de sahâbe neslidir. Şöyle ki: Deliller sıralamasında Kur’ân ve ardından sünne-
tin gelmesi sünnetin sabit oluşuyla alakalı bir husustur. Temelde ise Kur’ân ve 
sünnet birdir, birliktedir. Çünkü Hz. Peygamber döneminde ashab için sün-
netin sübutu diye bir problem yoktu. Sünnetten bir delile vakıf olduğunda 
gereği neyse onu yapıyorlardı. Aşağıda bir kaç örneğe temas edeceğiz. Delil-
ler sıralamasında sünnetin ikinci sırada yer almasının sebebi araya ravilerin 
girmesi dolayısıyla sübutun zannilik ifade etmesidir. Oysa sahâbe için böyle 
bir durum söz konusu değildi. Onlar dini doğrudan Resûlullah’tan duyarak 
veya onu görerek öğreniyorlardı. Onların nazarında uyma açısından Kur’ân 
nasılsa onu kendilerine getiren Hz. Peygamber de öyleydi.

Onun için sahâbe açısından bakıldığında Kur’ân’ın itaat ve ittiba emri 
gereği Hz. Peygamber’in sözlerine uyulması bir vecibeydi. Gazâlî’nin ifade-
siyle Hz. Peygamber’in sözleri onu bizzat dinleyen sahâbe için delildir. Bura-
da tartışma yoktur. Çünkü Hz. Peygamber mucize ile teyid edilmiş bir pey-
gamberdir. Allah ona ittibayı emretmiştir. O hevasından da konuşmaz. Bu-
nunla birlikte sonraki nesillere gelince Hz. Peygamber’in sözleri raviler ara-
cılığıyla onlara ulaşmaktadır. Bu ulaşım da ya tevatür ya da ahad yolla ol-
maktadır. İşte bu noktada hadisin ahad olması durumunda rivayet edilen sö-
zü araştırma gereği ortaya çıkmaktadır. Araştırma neticesi zann-ı galip olu-
şursa onunla amel edilebilecektir.35 Zan meselesine aşağıdaki müstakil baş-
lıkta temas edeceğiz.

Bütün bunları göz önünde bulundurduğumuzda Kur’ân ve hadislerde ge-
çen bunca emir ve tavsiyeyi sahâbenin nasıl algıladığı önem arzetmektedir. 
Onlar Kur’ân ve sünnetin ilk muhataplarıdır. Onlar selef-i salihindir. Dolayı-
sıyla onların meseleye nasıl baktığı, Hz. Peygamber’i nasıl gördüğü mühimdir.

Ashabın Kur’ân ve sünnete bağlılığı tartışma götürmez bir gerçekliktir. 
Hudeybiye günü Urve b. Mes’ud şöyle der: “Ey kavmim, ben çok kral gör-
düm. Vallahi Muhammed’in ashabının ona hürmet gösterdiği kadar hiçbir 
kralın adamlarının ona hürmet gösterdiğini görmedim.”36 Ebû Süfyan, Mek-
ke’ye döndüğünde “Size hepsinin kalpleri tek bir kalbe bağlı olan bir toplu-
luktan geliyorum.” demiştir.37

35. Bk. el-Mustasfa, çev. Yunus Apaydın, I, 197.
36. İbn Hanbel, Müsned, İstanbul, 1992, IV, 329.
37. Abdurrezzak, Musannef, hd. no. 9739.
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Peygamberimizin dostları hiçbir dosta benzemez. Onlardaki sevgi hiçbir 
sevgiyle kıyaslanamaz. Peygamberimiz savaşa çıkmak isteyince onlar sadece 
“Biz sana İsrailoğullarının Musa’ya yaptığı gibi yapmayız. İsrailoğulları Mu-
sa’ya ‘Sen git Rabb’inle savaş, biz kalıyoruz.’ demişlerdi. Biz ise sen nereye biz 
de oraya…” demekle yetinirler. Bu bağlılık onları sahâbe yapmış, tarihin şe-
ref sayfalarına adlarını yazdırmıştır. Ölümle karşı karşıya olan bir sahabinin 
“şimdi senin yerinde Muhammed’in olmasını ister misin?” şeklindeki soruya 
cevabı iman, sevgi ve cesaret timsali olarak tarihe geçmiştir: “Değil yerimde 
olmasını istemek Medine sokaklarında gezerken ayağına bir diken batmasını 
bile istemem.” Onlar Hz. Peygamber’i takip ederken asla aşağılık kompleksi 
gibi bir psikolojik zaafa kapılmamışlardı. Müşrikler onlarla “Muhammed, si-
ze tuvalete nasıl girip çıkılacağını öğretiyor, öyle mi!” diye alay ettiklerinde 
onların cevabı sadece “Evet, aynen öyle!” olmuştu.

Kaynaklara baktığımızda sahâbenin Hz. Peygamber’e ve sünnetine bağlı-
lığıyla ilgili pek çok örnekle karşılaşıyoruz. İşte birkaç örnek:

Şa’bî’nin naklettiğine göre Hz. Ömer, Şureyh’i Kufe kadısı olarak tayin 
etmiş ve ona şöyle demiştir: “Ortaya çıkan bir meseleyi Allah’ın Kitabı’ndan 
araştır, başkasına sorma! Allah’ın Kitabı’nda yoksa Resûlü’nün sünnetinde 
araştır. Sünnette de yoksa re’yinle ictihâd et!”38

Hz. Ömer şöyle der: “Diyet akileye aittir. Kadın kocasının diyetinden hiç-
bir şeye vâris değildir.” Fakat Dahhâk b. Süfyân, Resûlullah’ın Eşyem ed-Dab-
bânî’nin karısını kocasının diyetine vâris kıldığını haber verince Hz. Ömer 
önceki görüşünden dönmüştür.39

Görüldüğü gibi Hz. Ömer hadîsle amel etmektedir. Bir haber-i vâhid işit-
se bile kendi görüşünü terkedip ona uyabilmektedir.40

Ebû Zerr şöyle der: “Kılıcı buraya dayasanız da Resûlullah’tan duymuş 
olduğum bir kelimeyi siz beni öldürmeden nakledeceğimi bilsem, muhakkak 
onu naklederdim.”41

Ebû Hureyre, “Allah’ın Kitabı’nda şu iki âyet olmasa tek bir hadis nak-
letmezdim.” diyerek Bakara sûresinin 159. ve 160. âyetlerini okumuştur.

İbn Ömer anlatıyor: “Allah Resûlü altından bir yüzük edindi. Bunun üze-
rine insanlar da altın yüzük edinmeye başladı. Sonra Allah Resûlü ‘Ben artık 

38. İbn Abdilberr, Câmiu beyâni’l-ilm, Beyrut, 1998, I, 848.
39. Ebû Dâvûd, Ferâiz, 18; Tirmizî, Diyât, 18.
40. Abdulganî Abdulhalik, sünnet vaki olduğunda re’yinden dönenleri geniş bir şekilde 

işlemiştir. Diğer örnekler için bk. Sünnet’in Delil Oluşu, s. 172-189.
41. Buharî, İlim, 10.
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bunu ebediyen takmayacağım.’ diyerek onu attı. Bunun üzerine insanlar da 
yüzüklerini çıkarıp attılar.”42

“Bir adam, İmrân b. Husayn’a; ‘Ya Ebâ’n-Necîd! Siz bize bir takım ha-
disler rivayet ediyorsunuz. (Hâlbuki) biz onları Kur’ân’da bulamıyoruz?’ de-
di. Bunun üzerine İmrân kızdı ve adama şöyle dedi: ‘Her kırk dirhemde bir 
dirhem (zekât) olduğunu Kur’ân’da buldunuz mu? Her şu kadar koyundan 
bir koyun, her şu kadar deveden şu kadar deve verileceğini Kur’ân’da bul-
dunuz mu?’ Adam ‘Hayır’ dedi. İmrân ‘Kimden öğrendiniz bunları? Bizden 
öğrendiniz, biz de Rasûlullah’tan öğrendik.’ ve buna benzer daha bazı şey-
ler söyledi.”43

Abdullah b. Mes’ud’a Esedoğullarından Ümmü Yakub adlı bir kadın gelir 
ve aralarında şu konuşma geçer: “Senin dövme yaptırmaktan, saç/peruk tak-
tırmaktan, kaş kirpik aldırmaktan kadınları men ettiğini duydum. Senin bu 
konuda, Allah’ın kitabından bir dayanağın var mı?” İbn Mes’ud şöyle cevap 
verir: “Evet, bu konuda hem Kur’ân’a hem de sünnete dayanıyorum.” Kadın 
“Vallahi ben, mushafın her yerini okuyup inceledim, ama onda senin dediğin 
yasağı görmedim!” der. İbn Mes’ud “Peki, sen şu âyeti görmedin mi? “Pey-
gamber size ne getirdiyse onu alın, o sizi neden sakındırdıysa ondan sakının?” 
diye sorar. Kadın “Evet, onu gördüm.” diye cevap verir. İbn Mes’ud “Ben, 
Hz. Peygamber’in bu sayılanları yasakladığını bizzat kendisinden işittim.” Ka-
dın “İyi ama, senin ailenden de bunları yapanlar var!?” diyerek İbn Mes’ud’u 
tenkit eder. İbn Mes’ud kendinden emin olarak “O zaman buyur evime gir, 
bak bakalım böyle bir şey var mı?” diyerek kadını evine götürür. Kadın eve 
girip bakar ve “Hayır böyle bir şey görmedim.” der. Bunun üzerine Abdullah 
şöyle söyler: ‘Sen, Allah’ın seçkin kulu Hz. Şuayb’in şu sözünü bilmez misin? 
‘Ben size yasakladığım şeyi, kendim işleyerek sizinle ters düşmem.”44

Bütün bunlarla birlikte Hz. Peygamber’in bir nebevî bir de beşerî tasar-
rufları olduğunu unutmamalıyız. Onun din olarak getirdiklerinin yani nebevî 
vasfıyla ortaya koyduklarının bizim için bağlayıcı olduğu açıktır. Hz. Peygam-
ber’den beşerî olarak sadır olan diğer söz ve davranışlara uymak bağlayıcı ol-
maktan ziyade kişisel tercihtir. Ashabın da meseleyi böyle algıladığını görü-
yoruz. Onların anlayışında bir şey sünnet vasfını kazanmışsa dinî nitelikte-
dir. Uyulması gerekir. Sünnet değilse Hz. Peygamber’in beşerî vasfıyla ilgili-
dir. Dediğimiz gibi beşerî vasfıyla ilgili davranışlara da harfiyyen uyan sahabi 

42. Buharî, İ’tisam, 4; Libas, 46.
43. Ebu Davud, Zekat, 2.
44. Buharî, Tefsir, 59; Libas, 82; Müslim, Libas, 120.
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vardır ve bu onun kişisel tercihidir, Hz. Peygamber’e duyduğu ayrı bir mu-
habbettir. Mesela, İbn Ömer böyle bir sahabîdir. Hz. Peygamber ne yapmış-
sa harfiyyen ona uymuştur. Diğerine bir örnek verelim:

Ebu’t-Tufeyl anlatıyor: İbn Abbâs’a dedim ki, “Kavmin Allah Resûlü’nün 
(s.a.v.) Beyt-i Şerif’i hızlı tavaf ettiğini ve bunun sünnet olduğunu iddia edi-
yor. Ne diyorsun? Şöyle cevap verdi: Hem doğru hem de yanlış söylediler.” 
Dedim ki: Doğru söyledikleri nedir? Yanlış söyledikleri nedir?” Cevap ver-
di: “Allah Resûlü’nün (s.a.v.) remlettiği (tavafın bir kısmında hızlı yürüdüğü) 
hususunda doğru söylediler. Ama ‘Sünnettir.’ sözleri yanlıştır. Çünkü sünnet 
değildir. Kureyş, Hudeybiye zamanında dediler ki: ‘Muhammed ve ashabını 
bırakın. Bırakın kurtlar gibi ölsünler.’ Lâkin iyileşip de ertesi sene ashâbıy-
la, üç gün kalmak üzere Mekke’ye geldiklerinde müşrikler Kuaykiân dağı yö-
nünden geldiler. Bunun üzerine Allah Resûlü (s.a.v.) ashabına: ‘Tavafın üç 
şavtında hızlı ve kahramanca yürüyün!’ emrini verdi. İşte onun (remelin) se-
bebi budur. Bu nedenle bu, sünnet değildir.” Dedim ki: “Kavmin, yine Al-
lah Resûlü Safa ile Merve arasında devesinin üstünde sa’y etti, onun için bu 
sünnettir” diyor. Cevap verdi: “Onlar hem doğru, hem de yanlış söylediler.” 
“Peki, doğru söyledikleri nedir; yanlış söyledikleri nedir?” dedim. “Safa ile 
Merve arasında deve üstünde sa’y etmiştir, sözünü doğru söylediler. ‘Sünnet-
tir’ sözünde yanıldılar; çünkü sünnet değildir. İnsanlar Allah Resûlü’nün et-
rafını sarmıştı, ondan ayrılmıyorlardı. Deve üstünde sa’y etti ki, kendisini ra-
hatça görüp sözünü işitebilsinler, yerini görebilsinler, elleriyle kendisini ra-
hatsız etmesinler diye.”45

Şunu belirtmekte fayda vardır: Mezkûr örnek bize Hz. Peygamber’in ne-
bevî olarak söylediği ve yaptığı hususların mutlaka uyulması gereken sünnet-
ler olduğunu göstermektedir. Şunu da gösteriyor ki, Hz. Peygamber’in bir 
beşer olarak yaptıkları veya Arap örfüne dayalı uygulamaları da vardır. An-
cak her meselede yukarıdaki örnekte olduğu gibi Hz. Peygamber’in davranış-
larının hangisinin sünnet olduğu, hangisinin sünnet olmadığı ortaya konma-
mıştır. Muhtemelen ashabın bu konudaki tartışmaları da 4-5 örneği geçme-
yecek kadar sınırlı kalmıştır. Bu durum en azından sahabi gözünde Hz. Pey-
gamber’in çoğu söz ve davranışlarının nebevî karakterli olduğunu ortaya koy-
maktadır. Ama yine de sünneti anlamada meseleye orijinal bir boyut katmış-
lardır. Onun içindir ki, ulema bu konuda hayli gayret göstermiş ve bağlayı-
cılık açısından Hz. Peygamber’in fiillerini tasnif etmeye çalışmışlardır. Bu da 
ayrı bir konu olup burası onu tartışmanın yeri değildir.

45. Müslim, Hac, 237.
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C) SÜNNET-VAHİY İLİŞKİSİ

Kur’ân-ı Kerîm yanında hadislerin de vahiy ürünü olduğuna dair görü-
şün en azından tabiinden Hassân b. Atıyye’ye (ö.130) kadar gittiği bilinmek-
tedir. Şöyle der: “Cebrail Resûlullah’a aynı Kur’ân’ı indirdiği gibi sünneti in-
dirir ve ona Kur’ân’ı öğrettiği gibi öğretirdi.”46 İslâm âlimlerinin büyük bir 
kısmıyla birlikte aynı görüşü benimseyen İmam Şâfiî de Kur’ân’ı vahy-i met-
lüv (okunan vahiy) saymış, bunun karşılığında sünnet veya hadislere vahy-i 
gayr-i metlüv (okunmayan vahiy) denilmiştir.47

Sünnet’in vahiy olup olmaması onun delil oluşuyla ilgili bir meseledir. 
Bazıları tek bir vahyin olduğunu, onun da Kur’ân vahyi olduğunu söylemek-
te, buradan da sünnetin delil olmadığını iddia etmektedir. En başta ve hemen 
söyleyelim ki, “vahiy” kelimesinin sadece Kur’ân’la sınırlı kullanılması gerek-
tiğini belirten herhangi bir âyet bulunmamaktadır. Tam aksine –farklı anlam-
lara gelse bile– arıya vahiy, Hz. Meryem’e, Hz. Musa’nın annesine vahiy gi-
bi vahyin çeşitli iletişim türleri için kullanıldığı bir vâkıadır.

Sünnet-vahiy ilişkisine genel olarak baktığımızda bu konuda üç görüş ol-
duğu görülür:

1. Sünnet’in hepsini vahiy kabul edenler

2. Sünnet’i vahiy kabul etmeyenler

3. Sünnet’in bir kısmını vahiy kabul edenler

Önce şunu ifade edelim ki, ilk iki maddedeki görüşler iki aşırı ucu tem-
sil etmektedir. Bir kere sünnetin hepsini vahiy kabul etmek problemlidir. 
Ancak sünnete yüklenen anlama göre problem ortadan kalkabilir. Mesela 
sünnetten maksat Hz. Peygamber’in din olarak getirdikleri ve nebevî tasar-
rufları ise sünnetin hepsinin vahiy olması doğru olur. Ancak burada sün-
net daha ziyade beşerî olsun nebevî olsun Hz. Peygamber’e ait her şey an-
lamına da gelebilmektedir. İşte bu durumda sünnetin hepsini vahiy kabul 
etmek mümkün değildir. Zira Hz. Peygamber’in söz ve davranışları içinde 
beşer olarak veya Arap örfüne uyarak ortaya koydukları da vardır. Dolayı-
sıyla bu anlamıyla, yani Hz. Peygamber’e ait her şey anlamıyla sünnet bilfiil 

46. Dârimî, Mukaddime, 49.
47. Vahyin, genel olarak “vahy-i metluv: الوحي المتلو” ve “vahy-i gayr-i metluv: غيرالمتلوالوحي” 

şeklindeki tasnifi, tespit edilebildiği kadarıyla –birebir ibare şeklinde olmasa da– ilk 
defa Hz. Âişe (ö. 57) tarafından yapıldığına dair bir tespit ve değerlendirmesi için 
bk. Mustafa Genç, Sünnet-Vahiy İlişkisi, (basılmamış doktora tezi), Konya, 2005, 
s. 33.



HADİS VE SÜNNETİN İSLÂM DİNİNDEKİ YERİ VE ÖNEMİ • 149

vahiy mahsulü değil, ama vahyin kontrolü altında gerçekleşmiş söz ve dav-
ranışlardır. Diğer taraftan Hz. Peygamber’in beşer olarak yaptığı davranış-
ları doğrudan vahiy mahsulü kabul etmenin riskli bir yanı da vardır. O da 
Hz. Peygamber’i beşer olmaktan çıkarmaktır. Adeta onu melek gibi tasavvur 
etmektir. Melekler tamamen Allah’ın emriyle hareket eder. Onların irade 
ve tercihleri yoktur. Oysa insan farklıdır. Bu farklı yönünü ortaya koyduğu 
anda insani boyutu gerçekleştiriyor demektir. Bu durumda demek ki, Hz. 
Peygamber’in de bir insan olarak yaptıkları, tercihleri vardır. Bunlar olmasa  
–melek olamayacağına göre– Hz. Peygamber’i insan olmaktan çıkarmış olu-
ruz. Şimdi burada çeşitli açılardan sünnetin vahiyle ilgisini temellendirme-
ye çalışacağız. Baştan belirtelim ki, Kur’ân dışında Allah vahyetmiştir. Bu-
nun delili de yine Kur’ân’dır:

1. Kıble olayı: Meşhur kıble meselesinde Allah şöyle buyurur: “Biz, se-
nin yüzünü çok defa göğe doğru çevirip durduğunu görüyoruz. Şimdi 
elbette senin hoşnut olacağın kıbleye çevireceğiz. Artık yüzünü Mes-
cid-i Haram yönüne çevir. Her nerede bulunursanız, yüzünüzü onun 
yönüne çevirin. Şüphesiz, kendilerine kitap verilenler, tartışmasız bu-
nun Rablerinden bir gerçek (hak) olduğunu elbette bilirler. Allah, yap-
tıklarınızdan gafil değildir.”48 Hz. Peygamber önceleri Mescid-i Ak-
sa’ya doğru namaz kılıyordu. Peki, Mescid-i Aksa’ya dönmekle ilgi-
li bir emir Kur’ân’da var mıdır? Yoktur. O halde Hz. Peygamber bu 
emri nereden almıştır? Burada akla “ictihadla oraya dönmüş olabilir” 
şeklinde bir düşünce gelebilir. Bu, ihtimal dışıdır. Şayet ictihâdla ora-
ya dönmüşse ictihâdla Mescid-i Haram’a da dönebilirdi. Oysa “Yüzü-
nü göğe doğru çevirip durmaktadır. Yani Mescid-i Haram’a dönme-
yi istemekte, ama dönememektedir. O halde Mescid-i Aksa’ya dönü-
şü de kendiliğinden olmamıştır.

 İbn Hacer’in aktardığı bilgiye göre İbn Abbas, açıkça Hz. Peygamber’e 
Allah’ın Mescid-i Aksa’ya dönmesini emrettiğini ifade etmiştir. Bunlar 
bir yana yahudilerin “Muhammed bize muhalefet ediyor, ancak kıble-
mize dönüyor.” şeklindeki eleştirileri de meselenin bir ictihad mese-
lesi olmadığını ortaya koyar. Nasıl? Bir kere Hz. Peygamber Mescid-i 
Haram’a dönmek istiyor. Bu, açık. Diğer taraftan evet, Allah yahudi-
leri eleştiriyor, Peygamber de onlara muhalefet ediyor. Hz. Peygam-
ber bir insan olarak ictihad edecek olsa Mescid-i Haram’a mı yoksa 
Mescid-i Aksa’ya mı dönmek ister? Mescid-i Aksa’ya dönecek olsa bir 

48. Bakara, 144.
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beşer olarak Hz. Peygamber’in aklına “Bunlara bir taraftan muhalefet 
ediyorum, diğer taraftan kıblelerine dönüyorun” şeklinde bir düşün-
ce gelmeyecek midir? Hangi insan çelişkiye düşeceğini ve haklı olarak 
bir eleştiriyle karşılaşacağını bile bile böyle bir harekette bulunabilir? 
Eğer Hz. Peygamber kendi ictihadıyla Mescid-i Aksa’ya döndüyse ya-
hudilerin eleştirisi haklı olacaktır. Peki, bu karar, kendisine ait oldu-
ğuna göre bu eleştirileri göğüsleyebilecek midir? Zor olmalıdır. Çün-
kü beşer, tabiatı gereği böyle yapmaz. Ancak üst bir irade, yani Yüce 
Allah bunu isterse her türlü eleştiriyi de göğüslemek mümkün olacak-
tır. Bu durumda bir üst iradenin emriyle bu işin yapıldığı anlaşılmak-
tadır. Hz. Peygamber kendi ictihadıyla bunu yapsa eleştirileri göğüsle-
yebileceği tartışmalıdır. Hz. Peygamber’in kendi içinde bir ikilem ya-
şaması söz konusu olacaktır. Bu durumda Hz. Peygamber istemediği 
ve onlara muhalefet ettiği halde onların kıblesine dönmesini Allah’tan 
başka kim isteyebilir ki! Allah hikmeti gereği (Ehl-i kitapla ülfet gibi) 
bunu emretmiş, Hz. Peygamber de Allah emrettiyse hiç kimsenin kı-
namasına aldırış etmeden bu emre boyun eğmiştir.

 Sadece bu örnek bile Allah’ın Kur’ân dışında kalbe ilka etmek suretiy-
le Hz. Peygamber’e ileti gönderdiğini ortaya koymaktadır.

2. Tahrim sûresi 3. âyeti, Kur’ân dışı vahyin en önemli delillerinden bi-
ridir. Âyet şöyledir: “Hani Peygamber eşlerinden birine, gizli bir söz 
söylemişti. Fakat eşi o sözü (başkasına) haber verip Allah da bunu 
peygambere bildirince, Peygamber bunun bir kısmını bildirmiş, bir 
kısmından da vazgeçmişti. Peygamber, bunu ona (sırrı açıklayan eşi-
ne) haber verince o, ‘Bunu sana kim bildirdi?’ dedi. Peygamber, ‘Bu-
nu bana, hakkıyla bilen ve hakkıyla haberdar olan Allah haber verdi’ 
dedi.”

 Dikkat edilirse burada Allah yaşanmış bir olayı bize vahiy olarak aktar-
maktadır. Kur’ân vahyi sadece burasıdır. Yani yaşanmış bir olayın bize 
aktarılmasıdır. Zira ortada gerçekleşmiş bir haber verme olayı vardır. 
Ancak Kur’ân bize sadece bu haber verme olayını bildirmektedir. Oy-
sa bu gerçekleşmiş haber verme Kur’ân’da yoktur. Bunu nereden anlı-
yoruz? “Allah da bunu peygambere bildirince…” ifadesinden anlıyo-
ruz. Olay şöyle cereyan etmelidir: Hz. Peygamber eşine bir sır söyler. 
Eşi, bunu saklayamaz, başka eşine bunu açıklar. Allah burada devreye 
girer ve Peygamberine “eşinin sırrı açıkladığını” haber verir. Kur’ân 
ise bu olguyu yaşanmış kabul ederek sadece “Allah’ın bu sırrı ifşa etti-
ğini peygambere bildirince” demektedir. Oysa bundan önce bu ifşanın 
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peygambere bildirilmiş olması gerekmektedir. Şayet sadece bu bildir-
me olayı vahiy ise eşlerinin “bunu sana kim bildirdi?” diye sormaları-
nın anlamı yoktur. Evet, Kur’ân’ın haber verdiği sadece vahiy ise eşle-
ri de bu vahyi bilmektedir. O halde bir daha niçin sorsunlar ki?! De-
mek ki, Kur’ân’daki bu haberden önce bir bildirme olayı yaşanmış ki, 
eşleri hayret etmiş ve bildirenin Allah olduğu cevabını almışlardır.

3. Bakara, 239. âyette geçtiğine göre Allah “… Güvene kavuştuğunuzda 
bilmediğiniz şeyleri size öğrettiği şekilde Allah’ı (namazınızda) anın!” 
buyuruyor. “Allah’ı zikri” iki şekilde düşünebiliriz: Allah’ın namazda 
anma ve mutlak olarak Allah’ı zikir. İşin aslına bakılırsa iki türlü zi-
kir konusunda da Kur’ân’da bir sarahat yoktur. Mesela Allah bize öğ-
rettiğine göre Allah’ı nasıl zikredeceğimiz Kur’ân’da olmalıdır. Zikir 
olarak ne diyeceğiz, nasıl yapacağız? Bir sarahat yoktur. Bu zikri bize 
öğreten Resûlullah’tır. Zikri namaz olarak alırsak bize öğretilen şekil 
Kur’ân’da yoktur. Bütün bunlar Allah’ın, Kur’ân’ın dışında Hz. Pey-
gamber’e vahyettiğini gösteriyor. Bununla birlikte bu vahiy Kur’ân 
vahyi gibi değildir.

4. Şu âyet de Kur’ân dışı vahiy olduğunu gösterir: “Oruç gecesinde ka-
dınlarınıza yaklaşmak size helâl kılındı. Onlar sizin için birer elbise, 
siz de onlar için birer elbisesiniz. Allah sizin kendinize kötülük ettiği-
nizi bildi ve tövbenizi kabul edip bağışladı. Artık Ramazan gecelerin-
de hanımlarınıza yaklaşın ve Allah’ın sizin için takdir ettiklerini iste-
yiniz.” (Bakara, 187) Âyete göre önceden Ramazan geceleri hanımla-
ra yaklaşmak yasaktı, sonradan helal kılındı Oysa Kur’ân’da önceleri 
bu ilişkinin yasak olduğuna dair bir bilgi yoktur. O halde yasak emri 
nerededir?

5. Şura sûresi 51. âyette Allah şöyle buyurur: “Allah bir insanla ancak va-
hiy yoluyla veya perde arkasından konuşur. Yahut da bir elçi gönde-
rir de izniyle ona dilediğini vahyeder. Şüphesiz ki O çok yücedir, hü-
küm ve hikmet sahibidir.” Bu âyetten vahyin üç türlü olabileceği an-
laşılıyor. Kur’ân vahyi üçüncü tür vahiy ile, yani bir elçi vasıtasıyla na-
zil olmuştur.

 Şûrâ sûresi 51. âyeti çerçevesinde Fahreddin er-Râzî (ö. 606) vahyi şu 
kısımlara ayırmıştır:

a) Vasıtasız vahiy

1. Allah’ın kelâmını bizzat işitmek suretiyle (perde arkasından)

2. Allah’ın kelâmını bizzat işitmeksizin (yani اال وحيا)
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b) Mübelliğ (Cebrail) vasıtasıyla vahiy

 Dikkat edilirse vahiy konuşma türlerinden bir tanesidir. Ama yegâ-
ne konuşma şekli değildir. Bu nokta önemlidir. Çünkü günümüzde 
“Allah sadece Kur’ân ile konuşmuştur, O’nun vahyi sadece Kur’ân-
dır” şeklinde düşünenler vardır. Onun vahyi sadece Kur’ân ise ve-
ya Kur’ân sadece vahiy olarak nitelendirilecekse melek aracılığıy-
la nazil olan nedir? Melek aracılığıyla nazil olana da vahiy diyoruz. 
Ancak Allah vahyi, melek aracılığı türünden ayırt ederek farklı zik-
retmiştir. O halde farklı olarak zikredilen vahiy nedir? Bu vahiy de 
Kur’ân’dır dersek, melek aracılığıyla gelen nedir? Neden ayrı zikre-
dilmişlerdir? Bu âyet Kur’ân vahyinin üç şekilde olduğunu mu bize 
anlatmaktadır? Böyle olsa bile yine de ayrı zikredilen vahiy ne an-
lama gelmektedir? Vahiy, doğrudan kalbe ilka mıdır? Böyle kabul 
edersek Kur’ân’ın bir kısmı doğrudan kalbe ilka, bir kısmı melek ara-
cılığıyla mı gelmektedir? Doğrudan kalbe ilka ile gelen bir Kur’ân 
vahyi bilinmemektedir. Kur’ân vahyinin melek aracılığıyla nazil ol-
duğu malumdur. O halde Kur’ân vahyi bu konuşma türlerinin so-
nuncusudur.

 Bu durumda şunu vurgulamak durumundayız: Kur’ân vahyi Allah’ın, 
Cebrail vasıtasıyla gönderdiği49 ve peygamber tarafından yazdırılan va-
hiydir. Vahiy kâtiplerine yazdırılmayan vahiy demek ki Kur’ân vahyi 
değildir.

 Yirmi üç yıllık bir zaman diliminde Allah’ın sadece Kur’ân vahyiyle 
Hz. Peygamber’le iletişim kurduğunu söylemek pek makul değildir. 
Adına ne dersek diyelim (kalbe ilka, rüya, ilham, onay) Allah şüphesiz 
Hz. Peygamber’le çeşitli şekillerde iletişim kurmuş, ona öğretmiş ve 
yol göstermiştir. Bu durum Hz. Peygamber’le iletişimin sadece Kur’ân 
vahyiyle sınırlı tutulamayacağını ortaya koymaktadır.

 Hadislerde de Hz. Peygamber’e vahiy geldiği bildirilmektedir. Hadis-
ler çoktur. Yüze yakın hadiste Allah’ın peygamberine vahyettiği ifade 
edilmektedir. Bir kaçını zikredelim:

6. Hz. Peygamber bizzat “Bana kitapla birlikte onun bir benzeri daha 
verildi”50 buyurarak kendisine Kur’ân dışı bilgiler geldiğini beyan et-
miştir.

49. Bunun için bk. Bakara, 97; Nahl, 102; Şuara, 192-3; Tekvir, 19-21.
50. Ebû Dâvûd, Sünnet, 5.
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7. Bizzat Cebrail Hz. Peygamber’e bazı şeyleri öğretmiştir. Cibril hadisi 
diye meşhur hadiste Cebrail (a.s) gelmiş, ümmete dinini öğretmiştir.51 
Nasıl namaz kılınacağını da o göstermiştir.52

 Cebrâil’in zaman zaman insan şeklinde Hz. Peygamber’in yanına ge-
lerek bazı ibadetlerin mahiyeti ve uygulama şekilleri konusunda açık-
lamalarda bulunması53, ayrıca Yahudi âlimlerinin Resûl-i Ekrem’i de-
nemek amacıyla sordukları veya soracakları soruların54, yahut bazı 
Müslümanların bilmedikleri hususlarda ona yönelttikleri soruların55 
cevaplarını öğretmesi hadis ve sünnetin vahiyle yakın ilgisini göster-
mektedir.

8. Allah Cebrail vasıtasıyla Hz. Peygamber’i bazı tuzaklara karşı uyarmış-
tır. Hz. Peygamber’le bir tür iletişim kurmadan bunun gerçekleşmesi 
imkânsızdır.

9. Allah, geçmiş veya gelecek gayba dair, kıyamet alametleriyle ilgili bazı 
bilgileri Hz. Peygamber’e bildirmiştir. Bunlar bir-iki tane de değildir. 
Pek çoktur. Bunların hepsi uydurma olmadığına ve Allah’ın elçilerine 
gaybını bildirmesi mümkün olduğuna göre Hz. Peygamber Kur’ân dı-
şında bilgiler almış demektir.

10. Şu durumlar da ayrıca Kur’ân dışı vahiy olduğunu gösterir:

a) Âyetlerin tertibinin tevkifî olması. Bu Kur’ân âyetleri gibi müteva-
tir bir durumdur. Ancak Kur’ân’da bununla ilgili bir emir veya ifa-
de yoktur.

b) Farz namaz rekatlarının 2, 3, 4 olması. Bunlar mütevatirtir, ancak 
Kur’ân’da bunlara dair bir bilgi yoktur.

11. Ulema da sünnetin bir kısmının vahiy olduğunda müttefiktir. İbn Ku-
teybe sünnetin hangi kısmının vahiy olduğunu hangisinin olmadığını 
güzel bir şekilde tasnif etmiştir. Şöyle ki:

a) Bizzat Cebrail (s.a.v.)’in getirdiği sünnet. “Kadın halası veya teyze-
siyle birlikte nikahlanamaz” hadisiyle “Nesep yoluyla haram olan-
lar süt yoluyla da haram olurlar” ve “Diyet âkile üzerine gerekir” 
gibi önemli esaslar getiren hadisler böyledir.

51. Buhârî, İman, 37; Müslim, İman 1, 5; Ebu Dâvûd, Sünnet, 17; Nesaî, İman, 6.
52. Tirmizi, Salat, 1; Ebu Davud, Salat, 2.
53. Müsned, II, 325; IV, 129, 161, Müslim, Mesâcid, 166, 167.
54. Müsned, III, 108, 113.
55. Buhârî, Hac, 17, Umre, 10, Fezâilu’l-ßur’ân, 2.
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b) Hz. Peygamber (s.a.v)’in kendisine verilen yetkiye dayanarak vaz’ 
ettiği sünnet. Bu alanda Resûlullah kendi re’yini kullanabilir. İllet ve 
mazeretleri dikkate alarak dilerse ruhsatlar getirebilir. İpeğin erkek-
lere haram kılınması ve mazereti sebebiyle Abdurrahman b. Avf’a 
kullanmaya izin vermesi bu kabildendir.

c) Hz. Peygamber (s.a.v.)’in bizi te’dib için yani öğretmek için koy-
duğu sünnet ki, onları yaparsak bizim için fazilet olur ama yapmaz 
terk edersek, bizim için hiç bir sorumluluk olmayan sünnetlerdir.56

İbn Kuteybe’nin ilk kısımda verdiği örneklere bakılırsa tahrim ve vucu-
biyet ortaya koyan sünnetler doğrudan vahiy ürünüdür.

Cessas’a göre de Resûlullah’ın sünnetinin bir kısmı vahiy; bir kısmı ilham; 
bir kısmı da nazar ve istidlaldir.57 Onun bu görüşünü sistemleştiren Serahsî, 
Hz. Peygamber’in şer‘î hükümleri beyan ederken vahye dayandığını belirttik-
ten sonra vahyi zâhir vahiy ve bâtın vahiy (ilham) diye ikiye ayırmış, Resûl-i 
Ekrem’in re’y ve ictihad yoluyla hüküm istinbatında bulunmasını “şibh vahy” 
(vahiy benzeri) kavramıyla ifade ederek o yolla ulaşılan hükümleri de vahiy kap-
samına dâhil etmiştir. Ona göre Hz. Peygamber hata üzerinde bırakılmayacağı 
için ictihadının isabetli olacağı kesindir ve ictihadla ulaştığı hüküm vahiyle sa-
bit olan hüküm gibi kesin hüccettir. Ümmetin ictihad ve re’y ile istinbat ettiği 
hüküm ise hata ihtimali bulunduğundan vahiy menzilesinde değerlendirilemez.

Sünnetin kısmen vahiy ürünü olduğunu kabul edenlerden birisi de Şah 
Veliyyullah ed-Dehlevi’dir. Şah Veliyyullah, sünneti, risaleti tebliği kabilin-
den olan söz, fıil ve takrirler ile risaleti tebliği kabilinden olmayan, yani vah-
yin tebliği ile ilgisi bulunmayan şahsi görüş ve içtihadlar olmak üzere ikiye 
ayırarak bu konudaki görüşlerini açıklamış olmaktadır.58

Görüldüğü gibi adlandırma farklılıkları olsa da ulema Kur’ân dışında va-
hiy olduğunda müttefiktir.59

D) ZAN-AHAD HADİSLE AMEL İLİŞKİSİ

Hadislerin çoğu haber-i vahid olduğu için zan ifade eder. Ancak meseleye 
vakıf olamayan bazıları buradan yola çıkarak dinî konularda ahad hadislere 

56. Bk. Te’vilu muhtelifi’l-hadis, Lübnan, 1972, s. 196-197.
57. Bk. el-Fusûl fi’l-usûl, Kuveyt, 1985, III, 239-244.
58. Bk. Huccetullahi’l-Baliğa, çev. Mehmet Erdoğan, İstanbul, 2005, II, 182-184.
59. Yunus Apaydın, “İctihad”, DİA. XXI, 440.
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güvenilemeyeceğini iddia ederler. Buna göre din kat’î olmalıdır. Sünnet/ha-
disler ise zannîdir. Kur’ân’da ise zan ve şüphe yoktur. Allah “Bu kitapta asla 
şüphe yoktur.” buyurmaktadır. Ayrıca Kur’ân zanna uymayı da yasaklamıştır.

Bu ifadelerden dinin her yönüyle kat’i olması gerektiği anlaşılmaktadır. 
Zannın yerilmesinden de zan konusunda hiçbir ayırıma gidilmediği ortaya 
çıkmaktadır. Buna göre Kur’ân mütevâtirdir ve sübûtu kat’îdir. Sünnet ise 
âhâd haberdir ve sübûtu zannîdir. Buraya kadar doğrudur. Bundan sonra 
gelen hüküm cümleleri ise oldukça problemlidir. “Sünnet zannî olduğu için 
Kur’ân ona uymayı aslında yasaklar.” İşte bu noktada her zan (kastettiğimiz 
gâlib zandır) ifade edenin uyulmaması gereken şey olduğu tespiti sorgulan-
malıdır. Bir kere Kur’ân’ın yasakladığı zan hakikat, kesin bilgi ve vahiy kar-
şısındaki zandır. Bu zan hakikat karşısında hiçbir şey ifade etmez. Dolayısıy-
la iman ve tevhid konularında zannın yeri yoktur. Kur’ân’ın pek çok âyetin-
de Allah Teâlâ’nın, inanç konularında zanlarına tâbi olanları kınadığını gö-
rürüz. Meselâ müşrikler hakkında Allah şöyle buyurur:

“Hâlbuki onların bu hususta hiç bilgileri yoktur. Sadece zanna uyuyorlar. 
Zan ise hiç şüphesiz hakikat bakımından bir şey ifade etmez.”60

Ancak bir başka âyette “Ey iman edenler! Zannın çoğundan kaçının! Şüp-
hesiz zannın bir kısmı günahtır.”61 buyrulmaktadır. Buradan da anlıyoruz ki, 
zannın hepsi değil, bir kısmı günahtır. Onun için su-i zan - hüsn-i zan ayırımı 
yapılmıştır. İşte bundan dolayı Necm âyetini yukarıdaki şekliyle yorumladık. 
Buna göre kesin bilgi karşısındaki zan değersizdir. Yani kesin bilgi ile çelişen 
zan böyledir. O sebeple tüm kelâmcılar kat’î aklî delil veya kat’î naklî delille 
çelişen zannî bir delil varsa ya te’vile başvurmuşlardır ya da mümkünü yoksa 
zannî delili terk etmişlerdir. Ancak kat’i delillerle zannî delilin çelişmesi söz 
konusu değilse reddedilecek bir şey de yok demektir.

Bununla birlikte haber-i vahidle amel etmeye delil teşkil edecek bazı 
âyetler de vardır. Âlimlerimiz, haber teorisinin temel ilkelerini Kur’ân’a gö-
re tespit etmişlerdir. Ayrıca kıblenin değişmesini haber veren kişiye dair; hi-
lali gözetleyenin haberiyle amel edilmesine dair, Hz. Peygamber’in öğreti-
ci olarak kişileri çeşitli bölgelere göndermesine dair hadisler de vardır. Ha-
nefî usûl âlimlerinden olan Cessâs, usul eserinde konuyu detaylı ele almış-
tır. Ona göre haber-i vahidler, (kesin) ilim ifade etmeseler de amel edilme-
si gerektiğine dair Kur’ân’da işaretler vardır. Bu çerçevede sadece iki âyete 
atıfta bulunalım:

60. Necm, 28. Diğer ayetler için bk. Yûnus, 36; En’âm, 148; Câsiye, 24; Nisâ, 157.
61. Hucurat, 12.
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1. “Ey iman edenler! Size bir fasık bir haber getirirse, bilmeyerek bir top-
luluğa zarar verip yaptığınıza pişman olmamak için o haberin doğru-
luğunu araştırın.”62 Bu âyete göre fasığın getirdiği haber araştırılacak-
tır. Fasığın getirdiği haber nasıl araştırılacaktır? Elbette adil olan bi-
rine sorularak ve ondan teyid edilerek. Bu haber doğru mu yanlış mı 
diye kendisine sorulamayacağına ve o dönemde kayıt-kamera işlemle-
ri olmadığına göre adil insanlardan yahut kaynağından iş sorulup öğ-
renilecektir. Bu noktada “Adil de araştırılmaya muhtaçtır.” dersek isa-
betli olur mu? Olmaz, çünkü adil olan da araştırılırsa fasıktan bir far-
kı kalmaz. (Zaptının araştırılması başka bir konudur.) Ancak kişinin, 
adil olup olmadığı araştırılabilir. Adil olduğu tespit edildikten sonra 
araştırılmasına gerek yoktur. Adilin adil olduğunu nasıl belirleyece-
ğiz? Ya kamu vicdanıyla ya bir başka adil insanın belirtmesiyle ya da 
hakkında herhangi bir cerhin olmayışıyla –ki, bu sonuncusu hakkın-
da tartışma vardır–. Kişi adil olarak tespit edilip bilindikten sonra da 
araştırılmasına gerek yoktur. Fasıkla adil insanın bir tutulamayacağı-
na şu âyetler de işaret etmektedir: “Öyle ya, (Allah’a) teslimiyet gös-
terenleri, (o) günahkârlar gibi tutar mıyız hiç”63 ve “Yoksa kötülük iş-
leyenler, kendilerini, inanıp salih amel işleyenler gibi mi kılacağımızı; 
hayatlarının ve ölümlerinin bir olacağını mı sanıyorlar? Ne kötü hü-
küm veriyorlar!”64

2. “Ey iman edenler! Mü’min kadınlar hicret ederek size geldikleri za-
man, onları imtihan edin. Allah, onların imanlarını daha iyi bilendir. 
Şayet (gerçekten) mü’min kadınlar olduklarını bilip öğrenirseniz artık 
sakın onları kâfirlere geri çevirmeyin.”65

Dikkate değer bir âyetle karşı karşıyayız. Allah, “mü’min kadınlar olduk-
larını bilmek”ten bahsetmektedir. Bu bilmenin “kesin bilgi” olması mümkün 
değildir. Çünkü müslümanlar o kadınların kalplerinde olanları bilemez. Kalp-
lerde olanı bilmek Allah’a mahsustur. Buna rağmen Allah onları imtihan et-
mek suretiyle mü’min olup olmadıklarının öğrenilmesini istemektedir. Müs-
lümanlar da zahire göre hareket edip ancak galip zanla mü’min olduklarına 

62. Hucurât 6.
63. Kalem, 35.
64. Câsiye, 219. Haber-i vahidle bilginin hasıl oluşuna dair Cessas başka ayetlere de atıf-

ta bulunmuştur. Mesela; “Siz dönün, babanıza da deyin ki: Ey bizim babamız, inan 
oğlun hırsızlık etti, biz ancak bildiğimize şehadet ediyoruz (َوَما َشِهْدنَا إاِّلَ ِبَما َعِلْمَنا) yok-
sa gaybın hafızları değiliz.” (Yusuf, 81) (Bk. el-Fusûl, I, 556-557)

65. Mümtehine, 10.
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karar verebilir. Karar verdikleri bu hükümle de amel edeceklerdir. Çünkü Al-
lah böyle istiyor. Burada amel de onları kâfirlere geri vermemektir. Kısaca 
zannî bilgi ile amel edilmiş olmaktadır.

Bilgi sistemimizde bazı kavramlar vardır: Şekk, zan ve vehm gibi. Bunlar 
lügat bakımından birbirine çok yakın kelimelerdir. Şekk, fıkıhta iki husus ara-
sında mutlak olarak tereddüd etmek manasına gelir. Kelâmcılara göre şekk, iki 
husus arasında müsavi bir şekilde tereddüde düşmektir. Burada bahis konusu 
olan her iki ihtimal de yüzde elli nispetinde olup herhangi bir tercih yoktur.

Zan: iki husustan birini diğerine –kesin olmamak şartıyla– tercih etmek-
tir. Tercih edilen tarafın taşıdığı ihtimal yüzde ellinin üstündedir. Yüzde yü-
ze doğru ilerledikçe zan kuvvetlenir. Kuvvetlendikçe galip zan oluşur. Tercih 
edilenin karşıtına verilen zayıf ihtimale de vehm denir. Vehmin taşıdığı ihti-
mal mutlaka yüzde ellinin altındadır.

Bu duruma göre “zan ifade ediyor” diyerek hadisler reddedilemez. Zan 
ile şekk genelde karıştırılmaktadır. Zan râcih bilgidir, galip bilgidir. Burada 
“bilgi/ilme vurgu yaptığımız belirtilmelidir. Ulema, zannın ilim ifade ettiğin-
de hemfikirdir. Zan, şekk değildir. Şekkin/şüphenin bilgi değeri yoktur. Yani 
şekk, ilim ifade etmez. Bunun iyice ayırt edilmesi gerekmektedir. Buna göre 
yakîn yüzde 100’lük bilgiyi; zan, yüzde 51-99 arasındaki bilgiyi; şekk yüz-
de 50’lik bilgiyi ve vehm ise yüzde 0-49 arasındaki bilgiyi ifade etmektedir.

Bu noktada bir başka açıdan meseleye baktığımızda zannilik-kat’îlik ba-
kımından metinlerin dört türlü olduğunu görürüz:

1. Delaleti ve sübûtu kat’î metinler

2. Sübûtu kat’î ama delaleti zanni metinler

3. Sübûtu ve delaleti zanni metinler

4. Sübûtu zanni ama delaleti kat’i metinler

Birinci şık mütevatir naslarla ilgilidir. Burada zannilik söz konusu değil-
dir. İkincisi gelişi itibariyle mütevatir ama mana açısından zannilik ifade eden 
naslardır. Bunlar da aynı şekilde âyet veya hadis olabilir. Burada zandan mak-
sad nassın birkaç manaya gelişidir. Müctehid ictihad ederek bir mana tespit 
etmeye çalışır ve onunla amel eder. Üçüncüsü haber-i vahid olan naslarla ilgi-
lidir. Bunlar her yönüyle zannilik ifade eder. Ancak bu zannilik onlarla amel 
etmeye engel teşkil etmez. Biraz daha ihtiyatlı olmakla birlikte müctehid ic-
tihad eder, galip zan oluştuğunda onunla amel eder. Dördüncüsü de haber-i 
vahidlerle ilgilidir. Burada mana itibariyle kat’ilik söz konusudur. Bu tür kat’i-
yet arzeden manada az hadis bulunmakla birlikte mesele yine ictihad konusu-
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dur. Müctehid, önce, gelen haberin subutu konusunda bir kanaate ulaşır, ar-
dından manasıyla amel eder. Dolayısıyla zan hiçbir zaman nasla amel etme-
ye engel değildir. Zandan kastımız da galip zandır.

İmam Şafiî’inin bu meselede ortaya koyduğu bir akıl yürütme vardır ki 
oldukça aydınlatıcıdır. Önce şu soruyu sorar: Kat’î bir delille haram olan şey 
zannî bir delille mübah olabilir mi? Cevap: Olabilir. Eğer mahkemede iki 
şahit birinin bir adam öldürdüğünü söylerse o kişiye kısas uygulanır. Adam 
öldürmek kat’î delillerle haramdır. İki şâhidin şahitliği ise zannî bir duru-
mu ifade eder. Zira bunların yalan veya yanlış şahitlik etmeleri muhtemel-
dir. O halde niçin bu şahitliği kabul edip haram olan bir şeyi mübaha çeviri-
yoruz? Çünkü iki kişinin şahitliğini kabul etmeyi Allah emretmektedir. Bu-
nun gibi haber-i vahid de olsa ve bunları nakleden ravilerin yalan veya yan-
lışlık yapma ihtimali de bulunsa (yani bunları sika da nakletse yüzde bir-i-
ki hata ihtimali her zaman olur) Hz. Peygamber’in söz ve davranışlarına uy-
makla mükellefiz. Çünkü ona uymayı bize Allah emretmektedir. Gazâlî de 
aynı noktaya işaret etmiştir. Ona göre zann-ı galip ile amel etmek gerekir. 
Çünkü iki adil şahidin (aynı şekilde iki kişinin, bir kadın ve iki erkeğin) şa-
hitliğine göre hüküm veren kimse –şahid yalancı bile olsa– hatalı değil, doğ-
ru davranmıştır. Zira hakimin emrolunduğu şey, iki adil şahidin şehadetiy-
le hüküm vermektir.66

Şayet zan ifade ediyor diyerek amelî meselelerle ilgili hadisleri reddede-
ceksek o zaman Hz. Peygamber Kur’ân’la ilgili hiçbir beyanda bulanmadı de-
mektir. Bu ise muhaldır. Bulundu ama bu, namaz veya hac gibi az sayıda iba-
detlerle alakalıdır dersek, bu iddianın delili yoktur.

Kısaca belirtmek gerekirse haber-i vâhid kesin bilgi ifade etmeyip zan ifa-
de eder. Buradaki zan doğruya veya yalana ihtimali eşit olan zan, yani şekk 
değil, zann-i gâlibdir. Hadîslerin sıhhati hakkında, hatta delâleti hakkında 
zann-i gâlib oluştuğunda onunla amel edilir. Dolayısıyla haber-i vâhid İslâm 
Hukuku’nda kendisiyle amel edilen bir delildir.

SONUÇ

Sünnet, Kur’ân’ın ete kemiğe bürünmüş halidir. Sünnet, Hz. Peygam-
ber’in nebevî hayat tarzıdır. Tabiri câizse sünnet, Müslümanın kültürüdür. 
Kültür, nesilden nesile aktarılarak sürdürülebilir. Kültürde standart davranış 

66. Bkz. el-Mustasfa, I, 213
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kalıpları vardır. Bir milleti millet yapan ve diğer milletlerden ayıran da bu 
standart davranış kalıplarını her zaman muhafaza edebilmektir. Sünnet de bu 
anlamda Müslümanlar arasında standart davranışlar geliştirmek suretiyle hem 
dünya Müslümanlarını kalben ve duygu olarak birbirine bağlar hem de di-
ğer milletlerden ayırarak kimlik bilinci oluşturur. Böylece Müslüman bir ta-
raftan ümmet bilinci içinde hareket eder; diğer taraftan kimlik bilinciyle de 
başka milletlere karşı pozisyonunu korur. Tabii şurası bir gerçek ki, sünnet 
etrafındaki bu yozlaştırıcı, örseleyici tartışmalar hem ümmet bilincini hem 
de kimlik bilincini aşındırır bir mahiyet ortaya çıkarmıştır. Bu sonuçla muh-
kem zannettiğimiz kalelerimiz oryantalizmin ve modernizmin operasyonla-
rına açık hale gelmiştir.

Oysa sünnetin, Kur’ân’da sağlam temelleri bulunmaktadır. Hiçbir Müslü-
man Kur’ân’ı dikkate almadan sünneti temellendirmeye çalışmaz. Zira Kur’ân, 
Hz. Peygamber’e karşı nasıl tutum içinde olmamız gerektiğini beyan etmiş, 
sahâbeden bu yana ümmet de bu beyanlar doğrultusunda Hz. Peygamber’e, 
onun sünnetine olan sevgisini yaşatır olmuştur.

Ancak ne var ki, modernizmin İslâm dünyasına girişiyle ve oryantalizmin 
sömürgeciliğin keşif kolu olarak harekete geçmesiyle özellikle hadis etrafın-
da tartışmalar başlamış, bu tartışmalar genç nesillerin beynine şüphe tohum-
ları olarak yansımıştır. Bu arada kendi değerlerine sahip çıkması gereken bir 
takım öncü kadrolar ne yazık ki, bu şüphe tohumlarını benimsemiş ve kendi 
evlatlarının beynine saçar olmuştur. Onun için denilebilir ki, artık kendi de-
ğerlerimizi yıpratmak, zayıflatmak için oryantalizme gerek kalmamıştır! Yerli 
oryantalistçikler bu görevi üstlenmiştir! Yerli oryantalistçiklerin hadis ve sün-
net etrafında gerçekleştirdikleri yoğun saldırılar sonuçta genç nesillerde ha-
dis ve sünnete karşı, hatta Hz. Peygamber’e karşı bir vurdumduymazlık ha-
li peydah etmiştir. Bu hal tam olarak deizm olarak kabul edilemese bile sün-
netsiz, peygambersiz bir hayat tarzını deizmin ayak sesleri olarak yorumla-
mak mümkündür.

Bu çalışmada bize ayrılan kısa sayfalar içerisinde elden geldiğince hadis 
ve sünnet meselesinin bazı boyutları üzerinde durulmuştur. Sünnet’in, dola-
yısıyla Hz. Peygamber’in Kur’ân’daki konumu nazarlara sunulduktan son-
ra günümüzde dile dolanan en önemli iki iddia etraflı incelenmiştir. İddia-
lardan biri olan sünnetin vahiy olmaması meselesinin ifrat ve tefrit arasın-
da gidip geldiği tespit edilmiştir. Bazıları sünnetin hepsini vahiy kabul eder-
ken, bazıları ise sünnetin hiçbirini vahiy görmemiş ve sünnetin hepsini ta-
rihsel, değişebilir beşer hükmüne indirgemiştir. Baştan ve bu şekildeki top-
tancı yaklaşımlar her zaman yanlıştır. En güzel orta yol olup bu da sünne-
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tin bir kısmının vahiy olması, bir kısmının da beşerî özellik taşımasıdır. Şu 
da bir gerçek ki, beşerî dediğimiz davranışlar bile vahyin kontrol ve gözeti-
mi altında gerçekleşmiştir. Diğer iddia olan zan meselesi ise hadis karşıtları-
nın ilmilikten ne kadar uzak olduklarının, tarihten bihaber ve kaynaklara yü-
zeysel baktıklarının iyi bir göstergesidir. Teknik olarak kullanılan “şekk ve-
ya şüphe”yi ümmetin gençlerine “zan, zan, zan” diyerek üflemeye çalışmış-
lardır. “Zan” diyerek hadisleri “şüphe”ye eşitleme tam bir itibar suikastıdır. 
Oysa zan başka şüphe başka bir şeydir. Sadece “zannın bir kısmının günah 
olduğuna” dair âyet bile bu hadis karşıtlarının bağrışmalarına cevaptır. Ne 
var ki, bunu duyacak, düşünecek ve akledecek bir kalp olmalıdır! Böyle bir 
kalp taşımayan beden ümmetin bütün bir ittifakını yanlış görmekten hayâ et-
mez. Tüm bid’at fırkalar dâhil sünnetin delil oluşunda ittifak edilmişken bu 
hadis karşıtları fütursuzca buna yanlış deyip kendi kafalarına göre seçip yo-
rumladıkları bir kaç Kur’ân âyetini hevalarına kurban edebilmektedir. Tüm 
ümmetin ittifakına yanlış diyen bir zihniyetin tedavisi var mıdır, nasıl olur 
doğrusu bilemiyorum.
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GİRİŞ

A llah, insanı kendini gerçekleştirebilecek bir fıtratta yaratmış, fıtratın 
açılıp gelişmesinde ona rehberlik etmesi, aranan insan olmanın ve in-

sanca yaşamanın yollarını öğretmesi için de peygamberler ve kitaplar gön-
dermiştir. Peygamberlerin sonuncusu Hz. Muhammed (s.a.v.), kitapların so-
nuncusu Kur’ân-ı Kerim’dir.

Kur’ân-ı Kerim, Hz. Peygamber’in görevlerini; tebliğ, davet, tebyin, tâ-
lim, terbiye, tezkiye, tebşir, inzar vb. kavramlarla açıklamaktadır.1 Bunların 
hepsi iletişim gerektiren eğitim faaliyetidir. Hz. Peygamber de görevini; “Ben 
muallim olarak gönderildim.”2 şeklinde özetlemiş, vahyin gelişiyle birlikte 
bir yandan kendisi öğrenmiş, bir yandan da kendisine indirilenleri insanlara 
öğretmiştir. O, görevini tamamlamış ve mirasını kendi izinde olanlara ema-
net etmiştir.

Burada şunu hatırlamak gerekir ki risaletle görevlendirildiğinde Hz. Pey-
gamber’e ilk inanan ve ona destek olanların büyük çoğunluğu gençlerdi. Bu 
yüzden İslâm’ın ortaya çıkış ve yayılışı “genç insanlar hareketi” olarak anıl-

1. Bakara, 2/129, 151; Âl-i İmrân, 3/164; Cuma, 62/2; Maide, 5/67; Ankebut, 29/18; 
Ahzab, 33/45-46; Nahl, 16/43-44, 64; Fatır, 37/24; Sebe, 34/28.

2. İbn Mâce, Mukaddime, 17; Dârimî, Mukaddime, 32; Bkz. Müslim, Talâk, 29.
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mıştı. Buradan hareketle bu yazıda Hz. Peygamber gençlere muallim kimli-
ğiyle tanıtılacaktır.

Eğitim, öğreten ile öğrenen arasında mekanik bir etkileşimden ibaret ol-
mayıp etkili bir iletişim gerektiren, dolayısıyla öğretenin kişiliğiyle ve mes-
lekî yetkinliğiyle yakından alakalı bir süreçtir. Bu nedenle Hz. Peygamber’in 
bir muallim olarak kişisel ve mesleki niteliklerini birbirini tamamlayan bir bü-
tünlük içerisinde şu başlıklar altında ele almak uygun olacaktır:

A) GÜVENİLİR OLMASI

Hz. Peygamber, risalet öncesi hayatını kendi toplumu içinde geçirmiştir. 
Onun toplumu içinde bilinen özelliği “emin” yani dürüst ve güvenilir oluşu-
dur. Risaletten sonra da bu özelliğini zedeleyecek haline rastlanılmamış hat-
ta çok daha kâmil bir hayat yaşadığı görülmüştür: “Size Rabbimin mesajları-
nı iletiyorum ve ben sizler için güvenilir bir öğütçüyüm.”3

Hz. Peygamber’in bir eğitimci olarak güvenilir oluşunda pek çok faktör 
arasında şunları özellikle vurgulamak gerekir:

1. Bilgi kaynaklarının sağlamlığı

Eğitimde, öğretenin öğretim konusu hakkında sağlam bilgi kaynaklarına 
sahip olması ilk şarttır. Konu din olduğunda işin ehemmiyeti daha da artmak-
tadır. Bu açıdan bakıldığında Hz. Peygamber’in insanlara tebliğ ettiği, öğret-
tiği konularla ilgili önceden bir bilgisi ya da bir eğitimi yoktur.”4 O, Allah ta-
rafından eğitilmiştir.5 Risalet öncesinde de sonrasında da ilâhî gözetim altın-
dadır.6 Bilgi kaynağı vahiydir. Vahiy konusunda kendi iradesi yoktur. Din-
le ilgili hevâsından bir şey söylemez ve sadece vahyedilene uyan ve onu açık-
layan bir elçidir.7

Dünya ile ilgili bilgi ve birikim gerektiren konularda; “Siz dünya işinizi 
benden iyi bilirsiniz.”8 diyerek bağlayıcı olmamaya özen göstermiştir. Kişisel 

3. Araf, 7/68.
4. Hûd, 11/49; Bkz. Şûrâ, 42/52; Yusuf, 12/3; Hûd, 11/49; Ankebût, 29/48.
5. Nisa, 4/113. 
6. Duhâ, 93/1-8; Tur, 52/48
7. A’râf, 7/203; Necm, 53/3-5; Bkz. En’âm, 6/105; Yunus, 10/15; Sebe, 34/50.
8. Müslim, Fedâil, 141.
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görüşü ile vahye dayanan açıklamaların arasını ayırmıştır: “Size kendi görü-
şüm olarak bir şeyi emretmişsem bilin ki ben de bir insanım. Fakat Allah’tan 
bir şey söylersem onu alınız. Gerçekten ben Allah üzerine yalan söylemem.”9

2. Samimiyeti

Din eğitiminde, dinî iletişimde güvenilir olmak için sağlam bilgi kaynak-
larına sahip olmanın yanında samimiyet de önemlidir. Samimiyet, insanlar 
tarafından takdir edilme veya kınanma tasasıyla gerçeğin aksine davranma-
mak, söylenmesi veya yapılması gerekeni gerektiği yerde söylemek ve yap-
mak, bilgisi olmayan bir konuda bilmediğini itiraf etmek, yaptığı işten kişisel 
bir çıkar beklememek, söyledikleriyle yaptıkları uyumlu olmak ve her türlü 
yapmacık tutum ve davranışlardan uzak olmaktır.

Bir eğitimci olarak Hz. Peygamber’in samimiyeti şu başlıklar altında ve-
rilebilir:

a) Niyet

Eğitim bir iletişim süreci olarak düşünüldüğünde, kaynağın yani mesajı 
alıcılarına gönderen kişinin bu süreçten şahsi bir kazanç beklememesi güve-
nilir olmanın şartlarından sayılmıştır. Alıcıların, kaynağın niyetine güvenme-
si tutum değişimi açısından önemlidir. Bu konuda yapılan araştırmalara gö-
re alıcı durumundakiler, kaynağın niyetini ve kendilerinden ne istediğini tam 
olarak bilirse onu kaynağın niyetini gizlediği durumdakinden daha fazla yap-
mak eğiliminde olmuştur.10

Kur’ân’da peygamberlerin görevlerini yerine getirirken dünyevi hiçbir 
karşılık beklemedikleri ve yaptıkları işin karşılığını Allah’tan bekledikleri sık-
lıkla tekrarlanmaktadır.11 Hz. Peygamber de daha ilk nazil olan âyetlerde “İyi-
lik yapmayı kendine kazanç aracı kılma.”12 diye uyarılmış ve şöyle demesi 
öğütlenmiştir: “Sizden ödül olarak kendinize ait hiç bir şey istemiş değilim. 
Benim ödülümü ancak Allah verir ve O her şeye şahittir.”13

9. Müslim, Fedâil, 139, 140.
10. David Krech - R. S. Crutchfield - E. L. Ballachey, Cemiyet İçinde Fert, çev. M. Tur-

han, İstanbul 1970, 353.
11. Bkz. Şura, 26/107 vd.; Sa’d, 38/86.
12. Müddessir, 74/6.
13. Sebe’, 34/47; Bkz. Furkan, 25/57; En’am, 6/90.
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Allah’ın Hz. Peygamber’e öğrettiği dualardan birisi de niyetin önemini 
ortaya koymaktadır: “De ki: Ey Rabbim, girişeceğim her işe doğruluk ve iç-
tenlik üzere girmemi; bırakacağım her işten de doğruluk ve içtenlik göstere-
rek çıkmamı sağla ve bana katından destekleyici bir güç bahşet!”14

Hz. Peygamber, amellerin niyetlere göre değer kazanacağını; herkesin ni-
yeti ne ise eline geçecek olanın da o olacağını bildirmiştir.15 Hz. Peygamber’in 
niyetindeki samimiyeti nettir. Mesela; Mekke döneminde müşriklerin eziyet-
lerinin şiddetlendiği en zor zamanlarında muhaliflerinin onu davasından vaz-
geçirmek için teklif ettikleri mal, mülk, makam, mevki gibi pek çok dünyevi 
nimet karşısında: “Güneşi sağ elime, ayı da sol elime koysalar vazgeçmem.”16 
demişti. Ona göre, bir kişinin hidayetine vesile olmak, kıpkızıl cins deve sü-
rülerine sahip olmaktan daha kıymetli ve hayırlıdır.17

b) Bilgi, inanç ve hareket bütünlüğü

İletişimde kendine geri-iletim de samimiyetle ilgilidir. Kişinin kendi gön-
derdiği mesajı kendisinin alması sürecine kendine geri-iletim denilmektedir. 
İnsanın bilgi, inanç, fikir ve iradi fiillerinin birbirleri üzerinde etkileri vardır. 
Bunlar arasındaki ahenk ve birlik kişiye huzur verdiği gibi bir samimiyet gös-
tergesi olarak da başkalarının nazarında saygınlık kazandırır. İnsanlar, kay-
nağın söz ile söylediğini, kendi hayatında uygulamasından çok etkilenmekte 
ve onun tutum ve davranışlarını kabul etmekte zorlanmamaktadırlar.

Hz. Peygamber’in bilgi, inanç ve hareket bütünlüğünün en açık gösterge-
si, uyulacak en güzel örnek olmasıdır. “Andolsun Allah’ın Elçisi’nde sizin için 
Allah’a ve ahiret gününe kavuşmayı uman ve Allah’ı her daim anan kimseler 
için, en güzel örnek vardır.”18 “Şüphesiz sen büyük bir ahlâka sahipsin.”19 âye-
ti de Hz. Peygamber’in kâmil ahlâkına işaret etmektedir. O, “mekârim-i ahlâ-
kı” tamamlamak için gönderilmiştir.20 Onun ahlâkı Kur’ân’dır.21 O, Kur’ân’a 
uygun konuşmuş, Kur’ân’a uygun yaşamıştır.

14. İsra, 17/80.
15. Buhârî, Bed’ül-Vahy 1; Müslim, İmare, 155.
16. İbn İshâk, Muhammed, Sîretu İbn-i İshâk, tah. M. Hamidullah, Konya 1981, 135.
17. Buhârî, Cihad, 102.
18. Ahzab, 33/21.
19. Kalem, 68/4.
20. Muvatta, Husnü’l-Hulk, 8.
21. Müslim, Salâtü’l-Müsafirin, 139.
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Hz. Peygamberin ‘rahmet’ olarak gönderilmesi, insanları örnek olarak ve 
yaparak-yaşayarak eğitmesinde net olarak görülmektedir. Onun örnekliği belli 
bir alan ve belli bir dönemle sınırlı olmayan kâmil bir örnektir. Hz. Peygam-
ber insanları davet ettiği şeyleri herkesten önce kendisi kabul etmiş ve uygu-
lamıştır. O, insanlara öğrettiklerini onlardan önce kendisi yaşamış, yapılma-
sını istediği bir hayrı önce kendisi yapmış, yasakladığı bir kötülüğü de ön-
ce kendisi terk etmiş böylece onların yaşanabilir olduğunu göstermiştir. O, 
verdiği sözleri yerine getirmiş, insanlara yüklediği sorumlulukların hiçbirin-
den kendini hariç tutmamış, hatta onlardan istediğinin daha fazlasını kendi-
si yerine getirmiş, bildikleriyle söyledikleri, söyledikleriyle yaptıkları arasın-
da hiçbir çelişkiye rastlanılmamıştır. Muhataplarından her biri Hz. Peygam-
ber’i farklı amaçlarla takip etmiş, özel hayatı da dâhil onun yaşantısını en in-
ce ayrıntısına kadar izlemiştir. Bunlardan hiçbiri Hz. Peygamber’in öğrettik-
lerine ters bir tutum ve davranışından bahsetmemiştir.

Üstlendiği sorumlulukların ağırlığı karşısında en büyük dayanağı Al-
lah’a olan inancı olmuştur. Kur’ân, onun Allah ile ilişkilerini tevhid, tevek-
kül, istiâze, zikir, tesbih, tekbir, dua, istiğfar gibi sağlam temeller üzerine 
inşa etmiştir.

Tevekkül, başarıya ulaşabilmek için bir işin bütün gereklerini yerine getir-
mek suretiyle Allah’a dayanmak, O’na güvenmek, O’ndan güç almak, O’ndan 
yardım istemek ve O’ndan başkasına bel bağlamamaktır. Kur’ân’da bu konu-
ya özellikle dikkat çekilmektedir: “Allah’a tevekkül et; Vekîl olarak Allah ye-
ter.”22 el-Vekîl; “İşlerini gerektiği şekilde kendisine bırakanların işini düzel-
tip, onların yapabileceğinden daha iyisini temin eden.” demektir.

İnsanı içinden ve dışından kuşatan bazı güçler, onun duyum ve idrak ber-
raklığını perdelemekte, zihnini bulandırmakta, hakikate ulaşma yollarını ka-
rartmaktadır. İnsan bu olumsuz duygu ve düşüncelerin etkisinden sıyrılabil-
mek ve kendini güvende hissetmek için Allah’a sığınmaya, onun korumasına 
ve yardımına ihtiyaç duyar.23 Bu durum Kur’ân’da istiâze kavramıyla karşılık 
bulmuş ve Hz. Peygamber’e, “Allah’a sığın!” emri verilmiştir.24

Kur’ân’da unutma ve gaflet, insanın bir zaafı olarak görülmektedir. İn-
san yaratılmış olduğunu, Yaratanını, Yaratanı ile yaptığı “Misak”ı, yüklendi-
ği “Emanet”i, Allah’ın halifesi olduğunu, sıkıntılardan kurtuluşunu, nimetle-

22. Nisâ, 4/81; Bkz. Âl-i İmrân, 3/159; Hûd, 11/123; Furkan, 25/58; Şuarâ, 26/217; 
Neml, 27/79; Ahzab, 33/3; Müzzemmil, 73/9. 

23. Nahl, 16/98.
24. A’râf, 7/200; Bkz. Fussilet, 41/36; Mü’minûn, 23/97-98.
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re mazhar kılınışını unutabilmektedir. Hz. Peygamberin Yaratıcı ile ilişkile-
rinde öne çıkarılan hususlardan biri de unutma ve gafletin zıddı olarak kul-
lanılan zikir olmuştur: “İçinden, yalvararak ve korkarak, yüksek olmayan bir 
sesle sabah akşam Rabbini zikret, gafillerden olma!”25

Hz. Peygamberin Allah ile ilişkilerini düzenleyen ilkelerden birisi de tes-
bihtir. “Akşam sabah Rabbini övgü ile tesbih et.”26 Tesbih, Allah’ı noksanlık-
lardan ve yaratılmışlara benzemekten tenzih etmek, yüceltmek, tazim etmek 
anlamlarına gelir.

İnsanın sapma noktalarından birisi kendini müstağni görerek haddi aşma-
sıdır. Kendini her şeyden müstağni görmesi, her şeye gücünün yeteceğini veh-
metmesi ve her şeye layık ve yeterli olduğunu düşünmesi insanı kibrin karan-
lığına çeken bir hastalıktır.27 Kur’ân’da daha ilk inen âyetlerde Hz. Peygam-
ber’den Allah ile ilişkilerinde onu tekbir etmesi istenmektedir; “Rabbini tek-
bir et.”28 Tekbir, haddi aşmaya meyilli yaratılışı karşısında insanın kendi güç 
ve kudretinin sınırlılığını fark etmesi ve Yaratıcının azamet ve kudreti karşı-
sında kendi yetersizliğini ve çaresizliğini itirafıdır.

Hz. Peygamber’den istenen şeylerden biri de dua ve istiğfardır. “…On-
lara dua et; çünkü senin duan, onlara huzur verir…”29, “Allah’tan başka ilâh 
olmadığını bil ve kendi günahın, inanan erkeklerin ve inanan kadınların gü-
nahı için mağfiret dile.”30 Dua, ibadetlerin özüdür ve insan için manevi bir 
güçtür. İstiğfar ise, yaratıcıya yönelerek bağışlanmayı dilemek, geçmiş güna-
ha pişmanlık duyarak günahın kötülüğünden korunmayı istemek ve gelecek 
günahı işlememeye azmetmektir.

Kur’ân’da Hz. Peygamber’in Allah ile ilişkilerini düzenleyen anahtar kav-
ram ise kulluktur. Kulluk, bilginin ve inancın harekete dönmesini gerektirir. 
İnsanın iyilik ve güzellik adına yaptığı her iş de, terk edilen her yasak da kul-
luğun ifadesidir. Allah’a bağlanan insan anlamsız, gayesiz, bilinçsiz, kontrol-
süz bir hayattan; her işinde Allah’ın rızasını gözeten bir bilinç düzeyine ula-
şır. Hz. Peygamber kulluğunda her türlü yapmacıklıktan ve riyadan uzaktır: 
“… Ben olduğundan başka görünenlerden, sahip olmadığı şeyleri iddia eden-

25. A’râf, 7/205; Bkz. İnsan, 76/25; Müzzemmil, 73/8.
26. Mü’min, 40/55; Furkan, 25/58; Nasr, 110/3; Hicr, 15/98; A’la, 87/1; Vâkıa, 56/74, 

96.
27. Alâk, 96/6-7; Naziât, 79/17, 24.
28. Müddessir, 74/3; Bkz. İsrâ, 17/111.
29. Tevbe, 9/103
30. Muhammed, 47/19; Bkz. Nisâ, 4/106; Mü’min, 40/55.
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lerden değilim.”31: “De ki ben yalnız Allah’a kulluk etmek ve O’na şirk koş-
mamakla emrolundum…”32, “De ki, benim namazım, ibadetlerim, hayatım, 
ölümüm hep Allah içindir.”33

c) Çoşkulu olması

Hz. Peygamber’in bir eğitimci olarak samimiyetini gösteren önemli özel-
liklerinden biri de mesajlarını ulaştırdığı kişilerde istenilen yönde değişiklik-
ler görmek için coşkulu olmasıdır. Hz. Peygamberin, eğitim faaliyetlerinde 
muhataplarından başarı beklentisi öylesine yüksektir ki, süreç olumsuz neti-
celendiğinde son derece üzülmüş hatta ilâhî ikaza muhatap olmuş, zaman za-
man da teselli edilmiştir.

Hz. Peygamberin bu yönüne işaret eden ve eğitimcinin gayretinin önemli 
olmasına rağmen din eğitiminde hidayet gerçeğini ortaya koyan âyetler var-
dır: “[İnsanların bir kısmı, ulaştırdığın mesaja] inanmıyorlar diye neredeyse 
kendini tüketeceksin.”34, “Peki ama onlar bu mesaja inanmak istemiyorlarsa 
kendini mi paralayacaksın?”35 “Şimdi sen, doğru yola erişmelerini tutkuyla 
istesen de Allah, sapıklık içinde kalmalarına hükmettiği kimseleri doğru yola 
eriştirmez…”36 “İnkâr edenin inkârı seni üzmesin”37 “Artık onlara üzülerek 
kendini harab etme, Allah onların yaptıklarını şüphesiz bilir.”38

3. Adil olması

Güvenilir olmanın bir gereği de adil olmaktır. Adalet, zulüm ve taşkınlığın 
zıddıdır ve her şeyi yerli yerine koymak, hak edenin hakkını vermek, taraf-
sızlık ve her şeyi yapılması gereken şekilde ölçülü yapmak anlamlarına gelir.

Adaletin bir diğer anlamı da dengeyi gözetmek, orta yolu tutmak, itidal-
den ayrılmamaktır. Yani aşırı uçlardan, ifrat ve tefritten uzak olmaktır.

31. Sad, 38/86.
32. Ra’d, 13/36; Neml, 27/91; Zümer, 39/2 vd.
33. En’âm, 6/162.
34. Şuara, 26/3.
35. Kehf, 18/6.
36. Nahl, 16/37.
37. Lokman, 31/23.
38. Fâtır, 35/887.
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Taraf tutuyor izlenimi veren, maksatlı davranan, tutum ve davranışların-
da ölçülü olmayan birisi iletişimde güvenilir olamaz. Hz. Peygamber’in mu-
hataplarıyla ilişkilerinde temel ilkelerinden biri adil oluşudur: “De ki: Sizin 
aranızda adaleti gözetmekle emrolundum…”39

Kur’ân, her insanın bir anne ve babadan yaratılmış olmasıyla biyolojik 
orijindeki eşitliğin, insan onurundaki eşitliğe yansıdığına işaret etmektedir.40 
Bununla birlikte eğitime muhatap olmak bakımından her insan farklıdır. Do-
layısıyla insan olmak bakımından herkese eşit davranmak adaletin gereği ol-
duğu gibi; yetenek, kapasite, ihtiyaç ve beklentiler bakımından herkese hak 
ettiği şekilde muamelede bulunmak, aşırılıklardan sakınmak, dengeli ve öl-
çülü bir yaklaşım ortaya koymak da adaletin gereğidir.

B) ZARİF OLMASI

Hz. Peygamber’in bir eğitimci olarak güvenilir oluşu yukarıda ele alındı. 
Onun lider bir eğitimci olmasında güvenilir olmasının yanında aynı zaman-
da zarif olmasının rolü büyüktür.

Zarafet; kişisel bakıma, giyim kuşama özen göstermek, tutum ve davra-
nışlarda ince, kibar, duyarlı, duygulu, mütevazı, sevecen, hoşgörülü, güler 
yüzlü ve hoş sözlü olmak demektir. Zarafetin zıddı hoyratlık ve kabalıktır.

Hz. Peygamber’in zarafetle ilgili özellikleri şu başlıklar altında incele-
bilir:

1. Giyim-kuşam, fizik görünüş ve temizliğe özen göstermesi

Kişiler arası iletişimde dış görünüm, giyim-kuşam, fizikî görünüş ve te-
mizlik tanımadığımız birisi hakkında ilk izlenimlerin oluşmasında etkilidir. 
Kıyafet seçimine gösterilen özen, kişisel zevk ve tutumları yansıttığı kadar, 
hedef kitleye verilen değeri de gösterir. Sözlü iletişimle birlikte etkin sus-
ma, sesin rengi ve müziği, beden dili, mekân ve zaman özellikleri, renk ve 
giyim kuşam kodlarını içeren sözsüz iletişim üzerinde bugün önemle durul-
maktadır.41

39. Şura, 42/15.
40. Hucurat, 49/13.
41. Merih Zıllıoğlu, İletişim Nedir?, İstanbul 1993, 216-217.
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Hz. Peygamber’e kılık kıyafet güzelliğinin kibirden sayılıp sayılmayaca-
ğı sorulduğunda: “Allah güzeldir, güzeli sever.” buyurmuştur.42 Daha ilk na-
zil olan âyetler, Hz. Peygamber’den temiz bir halde bulunmasını istemekte-
dir: “Elbiselerini (siyab) temizle ve bütün pisliklerden kaçın.”43 Bu âyette ge-
çen siyab’ın mecazi olarak elbisenin örttüğü şey, kişinin bedeni veya daha ge-
niş anlamda onun kişiliği yahut kalbî hatta ruhî durumu ya da davranış tarzı-
nı ifade ettiği belirtilmiştir44 ki bunların hepsi zarafetle ilgilidir.

“Temizlik, imanın yarısıdır.”45 buyuran Hz. Peygamber’in, manevi temiz-
lik yanında vücut temizliğine, el, ayak, ağız, saç ve sakal bakımına, elbiseleri-
nin temizliğine çok dikkat ettiği, güzel kokuyu çok sevdiği de bilinmektedir.

2. Sevgi, şefkat ve merhametle yaklaşması

Araştırmalar, kaynağın sevilen biri olmasının iletişimde önemli bir fak-
tör olduğunu ortaya koymaktadır. Alıcılar sevdikleri kişilerle özdeşim kura-
rak, onlar gibi olmak istemekte, onların tutum ve davranışlarını benimseme 
eğilimi göstermektedir.46

Sevilmek için önce sevmek gerekir. Sevmek, hem sevileni hem de seveni 
canlandıran, hareketlendiren, yenileyen ve yaşama sevinci veren bir süreçtir. 
Sevmek, sevilene ilgi duymayı, onu tanımak istemeyi, onu anlamayı ve onun 
yanındayken sevinç duymayı doğurur.47

Sevgi, bir anlık gelip geçici bir duygu hali değil, süreklilik arz eden ve in-
sanda ahlâkî bir erdem olarak yerleşmiş bir haldir. Hz. Peygamber’in inanan-
lara karşı beslediği sevgide bu hali görebilmek mümkündür: “Gerçek şu ki si-
ze kendi içinizden bir Elçi gelmiştir ki sıkıntıya düşmeniz ona çok ağır gelir; 
size çok düşkün ve inananlara karşı çok şefkat ve merhametlidir.”48

Şefkat ve merhamet; yufka yüreklilik, yumuşak kalplilik, ince duygulu-
luk ve acıma duygusunun canlı olmasıdır. Hz. Peygamber: “Ben sizin için ço-

42. Müslim, İman, 147; İbn Mace, Dua, 10.
43. Müddessir, 74/4-5.
44. Fahruddin Râzî, Tefsiru’l-Kebîr, Beyrut 1999, X, 698-699; Bk. M.Esed, Kur’ân Me-

sajı, çev. C. Koytak - A. Ertürk, İstanbul 1996. III, 1204.
45. Müslim, Taharet, 1.
46. Çiğdem Kağıtçıbaşı, İnsan ve İnsanlar, İstanbul 1988, 173.
47. Erich Fromm, Sahip Olmak Ya da Olmak, çev. A. Arıtan, İstanbul 1991, 75.
48. Tevbe, 9/128.
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cuğuna karşı şefkatli bir baba gibiyim.”49, “Merhamet etmeyene merhamet 
edilmez.”50 buyurmaktadır. Kendisini en iyi tanıyanlardan birisi olan Hz. Ali 
de, Hz. Peygamberin bu yönünü şöyle anlatmaktadır: “Resûlullah daima gü-
ler yüzlü, güzel huyluydu, çok merhametli, affediciydi, sert ve katı kalpli de-
ğildi, yanındakilere karşı nazik davranan bir insandı. Kaba ve sert konuşmaz, 
kötü davranmaz, bağırıp çağırmaz, kimseyi ayıplamaz aşırı bir şekilde de öv-
mezdi. Hoşuna gitmeyen şeyleri görmezden gelirdi. Kendisinden bir şey uma-
nın umudunu boşa çıkarmazdı…”51

Şefkat ve merhametin sonucu insanlara kolaylık göstermek ve yumuşak 
davranmaktır; “Allah sizin için kolaylık ister güçlük istemez.”52, “Allah kim-
seye taşıyabileceğinden daha fazlasını yüklemez.”53

Hz. Peygamber, Kur’ân’ın bu ilkelerini, “Kolaylaştırınız, zorlaştırmayı-
nız, müjdeleyiniz, nefret ettirmeyiniz.”54, “Şüphesiz din kolaylıktır; kim bu di-
ni güçleştirirse, din onu mağlup eder. Siz ona yakın olanı yapınız, ılımlı olu-
nuz.”55, “Allah kullarına kolaylık gösterilmesinden memnun olur. Zorluk çı-
karanlara ve başkalarına vermediği başarıyı ve sevabı, kolaylık gösterenlere ve-
rir.”56 buyurmak suretiyle açıklamış ve herkese seviyesine göre davranılmasını 
istemiş57, iki işten birini tercih durumunda kaldığında kolayını tercih etmiştir.58

3. Hoşgörülü ve affedici olması

Hz. Peygamber, eğitim-öğretim görevini yerine getirirken her yaştan ve 
her seviyeden insanla muhatap olmuştur. Bu süreçte beklentilerine uygun ol-
mayan pek çok davranışla karşılaşmıştır. Farklı görüşler ve farklı tavırlar kar-
şısında gerginliğe meydan vermemek, kin ve nefrete yol açmamak için hoş-
görülü olmaya özen göstermiştir.

49. Ebu Davud, Tahare, 4; İbn Mace, Tahare, 16.
50. Buhârî, Edeb, 18; Müslim, Fedail, 65.
51. Ebu İsa Muhammed Tirmizî, Şemail-i Şerife I-II, çev. H. Nakşibendî, Hilal Yay. An-

kara, ty., 355.
52. Bakara, 2/185.
53. Bakara 2/286; Bkz. Nisâ, 4/128; Maide, 5/6; Hac, 22/78.
54. Buhârî, İlim, 11; Müslim, Cihad, 5.
55. Buhârî, İman, 29; Nesai, İman, 18.
56. Müslim, Birr, 77; Ebû Davud, Edeb, 10.
57. Ebu Davud, Edeb, 22.
58. Buhârî, Edeb, 80; Müslim, Fedail, 77-78.
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Hoşgörü, kötülüğü bile iyilikle karşılayacak bir ruh yüceliğidir. Kur’ân, 
Hz. Peygamber’den kötülüğü daha güzel olan ile savmasını öğütlemekte ve 
bu takdirde düşmanlık besleyen birisinin bile dost olacağını bildirmektedir.59

Allah, Hz. Peygamber’den insanların kusurlarını güzellikle ve olgunlukla 
karşılamasını ve onlarac karşı yumuşak ve hoşgörülü davranmasını istemek-
tedir.60 Hz. Peygamber hoşgörülü olduğu kadar affedicidir de. Rahmet ve ba-
rış ikliminde hiç kin tutmamış, en güçlü olduğu zamanlarda en azılı hasımla-
rını bile affetmiştir.

4. Mütevazı olması

Tevazu; bilgi, makam ve servet bakımından kendinden aşağı olan kim-
selere karşı kişinin kendisinde bir üstünlük görmemesi, üstünlük duygusuna 
kapılmamasıdır.

Hz. Peygamber, görevi gereği herkesle ilgilenmiştir. Konuşmasında, giyim 
kuşamında, tutum ve davranışlarında hep mütevazı olmuştur. Çarşıda dolaş-
mış, toprağa oturmuş, kendisine ulaşmak isteyen herkes ona ulaşabilmiş, ar-
kadaşlarıyla, gençlerle, çocuklarla şakalaşmıştır. Birlikte bulunduğu kişilerin 
içinde onu ayıran özel bir durumu olmamıştır.

Buna rağmen görevini yerine getirebilme ve mesajı daha geniş kitlelere 
yayma çabasındayken nadiren de olsa etrafındaki zayıf kişileri ihmal etmesi, 
ilâhî uyarıya konu olmuş,61 onlara tevazu ile kol kanat germesi istenmiştir.62

C) AZİMLİ VE SABIRLI OLMASI

Hz. Peygamber’in güvenilir ve zarif olması yanında onun eğitimci ola-
rak öne çıkan çok önemli bir niteliği de azimli, kararlı ve sabırlı olmasıdır.

Bir görevi üstlenmek, o görevin gereklerini yerine getirmek ve hedefe 
ulaşmak ancak sabırla mümkündür. Her görevin olduğu gibi dinin insanla-
ra öğretilmesi ve benimsetilmesinin de zorlukları, meşakkatleri ve sıkıntıları 

59. Fussilet, 41/34.
60. Hicr, 15/85-86.
61. En’am, 6/52; Kehf, 18/28 vb. 
62. Şuara, 26/215.
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vardır. Ön yargıların, peşin hükümlerin değiştirilmesi erdemli davranışların, 
sıra dışı başarıların kazandırılması kolay olmamaktadır.

İnsanlar algılamada, iletişimde, öğrenme durumlarında farklılık göster-
mektedir. Bunların her birinin seviyesine, ihtiyacına ve beklentisine uygun 
davranmak, uygun yöntem ve teknikler kullanmak bu hususlarda bilgili ol-
mayı gerektirdiği kadar azimli ve sabırlı olmayı da gerektirmektedir. Ayrıca 
bu doğal durumun dışında bazen de kasıtlı olarak itirazlara, alaya, hakarete 
maruz kalmak söz konusudur. Bütün peygamberler görevlerini yerine getirir-
ken çeşitli güçlüklere ve eziyetlere uğramışlardır. Kur’ân’da bu hususa vurgu 
yapılırken Hz. Peygamber’in görevi esnasında karşılaşacağı zorluklara azim 
ve kararlılıkla sabretmesi istenmiştir:

“O halde sen de, azim sahibi elçilerin sabrettikleri gibi sabret…”63 “Sab-
ret, Allah’ın va’di gerçektir”64 “İnsanların senin aleyhinde söyleyebileceği her 
şeye sabırla katlan ve onlardan uygun şekilde uzaklaş”65 “Sabret, sonuna ka-
dar dayan: çünkü Allah iyilik yapanların hak ettiği karşılığı hiç bir şekilde za-
yi etmez!”66

İnsanlar bir faaliyete giriştiğinde onun semeresini hemen görmek ister-
ler. Bunu göremedikleri takdirde karamsarlığa düşebilirler. Dini anlatma ve 
öğretme görevini yürütenler için Kur’ân, bu konuda çok açık mesajlar ver-
mektedir: “Gerçek şu ki, sen her sevdiğini doğru yola yöneltemezsin; fakat 
Allah’tır isteyeni/istediğini doğru yola ileten…”67

Muhatabın yaşı, cinsiyeti, inanış ve değerleri, eğitim durumu, ilgisi, ihti-
yacı vb. özelliklerinin bilinmesi ve bunların eğitim öğretim etkinlikleri için ne 
anlama geldiğinin farkında olunması, iletişim ve öğretim tekniklerinin, eğitim 
ilke ve yöntemlerinin özümsenmesi, sabırlı olmayı kolaylaştıran hususlardır.

Eğitimcinin bilgisi ve deneyimi arttıkça buna bağlı olarak sabır gösterme 
becerisi de artacaktır. Eğitimde sabırlı olmak demek, istenen neticeye ulaş-
mak için farklı alternatifler geliştirebilmek, farklı yöntemler uygulayabilmek 
ve bunların zorluklarına tahammül gösterebilmektir. En önemlisi de bütün 
çabalara rağmen beklenen netice alınamadığı takdirde yeni girişimler için ge-
rekli olan coşkuyu kaybetmemektir.

63. Ahkâf, 46/35.
64. Rûm, 30/60.
65. Müzzemmil, 73/10.
66. Hud, 11/115.
67. Kasas, 28/56; Bkz. En’am, 6/34; Ahkaf, 46/35; Şura, 42/48; Gaşiye, 88/21-22; Kalem, 

68/48; Kâf, 50/39; Yunus, 10/108-109; Mü’min, 40/55; Tûr, 52/48; Rûm, 31/60 vd.
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D) ETKİLEYİCİ BİR DİL VE ÜSLUBA SAHİP OLMASI

Hz. Peygamber’in eğitimci kimliğiyle öne çıkan özellikleri güvenilir ol-
ması, zarif olması, azimli ve sabırlı olmasıdır. Bu hususlar, yukarıda ayrıntı-
lı olarak ele alındı. Hz. Peygamber’i eğitimde kemale ulaştıran bir özelliği de 
etkileyici bir dil ve üslup kullanmasıdır.

Dil, konuşma ve düşünme aracımızdır. Algılarımızı, yorumlarımızı, yar-
gılarımızı ve bilgilerimizi ifade edebilmek için dile muhtacız. Din dili hassas 
ve dikkatli kullanılmalıdır.

“Güzel sözde büyüleyici bir güç vardır.”68 buyuran Hz. Peygamber, diğer 
peygamberlerden farklı olarak sadece kendisine verilen özellikleri saydığı bir 
hadiste de “Ben cevâmiu’l-kelim ile gönderildim.”69 demiştir. Cevâmiu’l-ke-
lim, Hz. Peygamber’in az sözle çok mâna ifade etme özelliği, dilindeki fesa-
hat ve belâgat kabiliyetidir.

Kur’ân, iletişim aracı olarak dilin anlaşılır olmasının önemi üzerinde dur-
makta,70 açık ve anlaşılır olması yanında üslup bakımından da dinleyiciler-
de iyi duygular oluşturacak şekilde etkileyici bir güzellikte olmasını istemek-
tedir. Kur’ân’da yer alan söz çeşitleri, özellikle dinî iletişimde bulunanların 
muhataba göre hitap tarzının genel niteliklerini ortaya koymaktadır:71 Kavl-i 
Ma’rûf (güzel, yapıcı söz), Kavl-i Meysûr (gönül alıcı, teselli edici söz), Kavl-i 
Belîğ (tesirli söz), Kavl-i Sedîd (doğru, sağlam söz), Kavl-i Leyyin (yumuşak, 
tatlı söz), Kavl-i Kerîm (nazik, saygılı söz), Kavlu’l-Mü’minîn (inananların sö-
zü). Kur’ân’ın kendisi de Kavlün fasl (hakkı batıldan, doğruyu yanlıştan ayı-
ran söz) olarak nitelendirilmiştir.

Sözlü ve sözsüz iletişim yahut konuşma dili ve beden dili iletişimde birbi-
rinin tamamlayıcısıdır. Kişilerarası iletişimde kullanılan sözcükler bilgi akta-
rımı görevini yaparken; sesin tonu, ritmi, yükselip alçalması, monotonluğu, 
tınısı, araya konan mesafe, giyim kuşam özellikleri, vücudun duruşu bazen 
konuşulanların öneminin, bazen de yersizliğinin göstergesi olsa da, hüzün, 
samimiyet ve tereddütlere dair duyguları aktaran sözsüz iletişim öğeleridir.72

68. Buhârî, Tıp, 51, Nikah, 47; Müslim, Cuma, 47; Ebu Davud, Edeb, 86, 87, Tirmizi, 
Birr, 79.

69. Buhârî, “Cihâd”, 122; Müslim, “Mesâcid”, 6.
70. İbrahim, 14/4; Bkz. Yusuf, 12/2; Zuhruf, 43/3; Duhan, 44/58.
71. Bkz. Ahmet Koç, “Dînî İletişim Bağlamında Kur’ân’da “Kavl” (Söz) Çeşitleri”, Di-

yanet İlmi Dergi, c. 44, S. 4, 2008, 29-50.
72. Zühal Baltaş - Acar Baltaş, Bedenin Dili, İstanbul 1998, 31.
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Hz. Peygamber, ses tonunu konuşmanın özelliğine ve muhataba göre 
ayarlar, diksiyona, jest ve mimiklere, göz iletişimine, tane tane konuşmaya, 
az-öz ve yeteri kadar konuşmaya dikkat eder, kelime ve kavramları özenle se-
çer ve en önemlisi dinî kavramları muhatabın anlayacağı biçimde öğretirdi.73

Kur’ân’da insanları dine çağırmanın, onlara dini öğretmenin nasıl yapıla-
cağı muhatabın durumuna göre açıklanmaktadır. Bunların özü mahiyetinde-
ki şu âyet bu işin genel ilke ve yöntemleri gösterilmektedir: “Rabbinin yolu-
na hikmetle ve güzel öğütle çağır ve onlarla en güzel, en inandırıcı yöntem-
lerle mücadele et.”74

Bu âyette; hikmet, mev’ıza-i hasene ve mücadele gibi üç yoldan söz edil-
mektedir. Hikmet, ihtiva ettiği anlamlar açısından oldukça zengin bir kavram-
dır. Burada hikmet’in bizzat Kur’ân olduğunu ifade edenler olduğu gibi75 ger-
çeği açıklayan, şüpheyi gideren sahih ve sağlam sözler, yakinî bir inanç oluş-
turmak için sarf edilen kesin deliller, bilgi ve belgeler olduğunu söyleyenler 
de olmuş ve hikmetle davetin; bilgili ve kültürlü kişileri ve hakikate talip mü-
nevverleri kapsadığı belirtilmiştir.76 Buradan hareketle dinî iletişimde hikme-
ti; muhatabın seviyesine ve anlayış düzeyine uygun, aklı ve vicdanı harekete 
geçiren, ikna ve tatmin edici, ölçülü ve dengeli bilimsel bir yaklaşım ve söy-
lem olarak anlamak mümkündür.

Yukarıdaki âyette geçen mev’ıza-i hasene için de; Allah’ın varlığını or-
taya koyan ve Kur’ân’da zikredilen güzel öğütler ve ibarelerdir denilmiş ve 
güzel öğütle davetin, Kur’ân âyetlerini okuyarak ve açıklayarak yapılan da-
vet olduğu söylenmiştir.77 Mev’ıza-i hasene’den maksadın, kalbi yumuşatacak 
söz78, açık ve ikna edici deliller, ibret verici konuşmalar ve zannî işaretler ol-
duğunu söyleyenler de olmuş ve bu davet yolunun daha çok halk tabakasına 
etkili olacağı belirtilmiştir.79 Kur’ân’da geçen tezekkür, tefekkür, tedebbür, 

73. Hz. Peygamberin bu konudaki uygulamaları için bk. A. Lütfi Kazancı, Peygamber 
Efendimizin Hitabeti, İstanbul 1997, 57-86, 137-185; Abdullah Özbek, Bir Eğitimci 
Olarak Hz. Muhammed, İstanbul 1994, 125 vd; Abdulfettah Ebû Gudde, Hz. Mu-
hammed ve Öğretim Metotları, çev. E. Yıldırım, İstanbul, 1998,74 vd; Ahmet Ön-
kal, Rasulullahın İslâm’a Davet Metodu, Konya 1984, 199 vd. 

74. Nahl, 16/125.
75. Taberî, Câmiu’l-Beyân an Te’vîl-i Âyi’l-Kur’ân, Beyrut 1988, c. XIV, s. 194.
76. Ebu’l-Kasım Cârullah Zemahşerî, el-Keşşâf an Hakâiki’t-Tenzîl ve Uyûni’l Ekâvîl fî 

Vücûhi’t-Te’vîl, Daru’l-Fikr, ty. c. III, s. 435; Râzî, Tefsiru’l-Kebîr, c. VII, s. 287. 
77. Taberî, a.g.e., c. XIV, s. 194. 
78. Asım Efendi, Kâmus Tercemesi, İstanbul 1305, c. III, s. 178.
79. Râzî, a.g.e., c. VII, s. 287; S. M. Âlûsî, Ruhu’l-Meânî, Beyrut 1987, c. VII, s. 254.
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tebşîr, inzâr, nasihat, âyet, ibret, temsil gibi kavramlar birbiriyle yakından il-
gilidir, öğüt almanın vasıtalarıdır ve öğüt yolunun önemini göstermektedir.

Âyette geçen mücadele ise ‘cedel’ kökünden gelmektedir. Cedel, bir ko-
nu üzerinde, hasımları cevap vermekten aciz bırakmak ve onları mağlup et-
mek amacıyla, sağlam deliller sunarak tartışmaktır. Cedel yapanın hedefi, bir 
fikri, meşhur veya herkes tarafından geçerliliği kabul edilmiş öncülerle ispat 
etmek, aynı zamanda iddia edilen fikirle çelişki oluşturacak bir duruma düş-
memektir ki mücadelenin daha ziyade inançsız ve dine karşı olanlara karşı 
kullanılacak bir yöntem olduğu belirtilmiştir.80

Konumuzla ilgili olarak yukarıdaki âyette geçen mücadele emrinin bir da-
vet usulü değil bir savunma yöntemi olduğu da söylenmiştir. Yaratılış bakı-
mından tartışmacı bir özelliğe sahip olan insanın şüphe ve itirazları, direnme 
ve saldırıları karşısında dinin hakikatlerini en güzel bir biçimde sunmak, hak 
ve hakikatleri savunmak, gerçeğin ortaya çıkmasına vesile olmak, muhatabın 
olumlu yönde etkilenmesini sağlamak amacıyla mücadele edilmesi bütün pey-
gamberlerin görevleri arasında yer almış, onların izinden giden düşünürler, 
âlimler ve eğitimciler de yeri geldikçe bu yola başvurmuşlardır.

Mücadele ister bir davet, isterse savunma yöntemi olsun, eğitimin bir par-
çası olarak Kur’ân bize en güzel bir biçimde mücadelenin ilkelerini de göster-
mektedir. Buna göre: Yapılan fikri münakaşalarda mesajın net olarak orta-
ya konulması ve bunun sağlam delillerle desteklenmesi tartışmada ana pren-
siptir.81 Kesin delillere rağmen hâlâ hakkı kabul etmemekte direnenlerle tar-
tışmak beyhudedir.82 Bu nedenle ileri sürülen delili çürütecek daha güçlü bir 
delil getirmeden, sırf inatçılıktan, kibirden, kavgacı bir tutumla hakkı inkâr 
etmekten kaynaklanan itirazlara karşı tartışmayı sürdürmenin faydası yoktur. 
Hatta bu noktada tartışmayı kesmek daha uygundur.83

Bu açıklamalardan sonra hikmet, mev’ıza-i hasene ve mücadele ile ilgi-
li olarak özetle şunlar söylenebilir; Aklî ve bilimsel delilleri içeren hikmet, 
daha çok öğrenim seviyesi yüksek, bilgili ve kültürlü kişiler için; Güzel öğüt 
ve nasihatleri içeren, kolay anlaşılır, sık tekrarlara ve somut örneklere da-
yalı, kıssa ve hikâyelerle zenginleştirilmiş mev’ıza halk tabakası için; Tar-
tışmayı içeren mücadele ise, dine karşı olanlar için etkili olacak dinî ileti-
şim yöntemleridir.

80. Râzî, a.g.e., ay.
81. Enbiya, 21/24; Âl-i İmrân, 3/36; Mü’minûn, 23/117; Duhân, 44/19.
82. En’âm, 6/7, 25, 111; Hicr, 15/14-15.
83. Mü’min, 40/60; Zuhrûf, 43/58; Âl-i İmrân, 3/20; Hac, 22/68-69.
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SONUÇ

Bir muallim olarak Hz. Peygamber’in günümüz eğitimcilerine örnekliği 
hakkında şunlar söylenebilir:

Eğitimci her şeyden önce kendini tanımalı, yani kendinde olup biten zi-
hinsel ve duygusal süreçlerle ilgili bir benlik tasarımına sahip olmalı, görev 
ve sorumluluklarının, yeteneklerinin ve yeterliliklerinin farkında olmalıdır. 
Eğitim, etkili bir iletişim ve rehberlik gerektirdiğinden eğitimcinin uzman, 
dürüst, zarif ve sevilen biri olması çok önemlidir. Hz. Peygamber’le görüşen 
ve onunla bir hatırası olan bütün sahabilerin onu çok seviyordu. Bunda şüp-
hesiz ki onlara değer vermesinin rolü büyüktü. O, Peygamberliği gereği pek 
çok ağır vazifesi yanında, muhataplarının her türlü meselelerini açabildikleri 
ve güven duydukları muallimleri idi. Muhatapları istedikleri zaman ona ula-
şabiliyorlardı. Onunla kısa bir süre bile bir arada bulunanlar; “Resûlullah en 
çok beni seviyor, Onun yanında en kıymetli benim.” duygusuna kapılıyor ve 
onu yakın bir dost olarak görüyordu.84

Güvenilir insan olmanın bütün şartlarını şahsında toplamış olması, çağ-
rısının hak olduğuna ve çabalarının netice vereceğine herkesten önce kendi-
sinin kuvvetle inanması, dilindeki fesahat ve kalpleri telif kabiliyeti Hz. Pey-
gamberin eğitiminde etkin vasıflardır. Kim olursa olsun bütün muhataplarıy-
la ilişkilerinde samimiyet, doğruluk, adalet, vakar, sabır, itidal, müsamaha, 
bağışlama ve kolaylık Hz. Peygamber’in ilkeleridir. Tevazu, nezaket, yumu-
şak davranma, merhamet, sevgi, şefkat, cömertlik ve kardeşlik ise diğerlerine 
ilaveten ortak değerlerin paylaşıldığı kimselere gösterilecek tavırdır. Muha-
tabı kim olursa olsun Hz. Peygamber’in ilişkilerinde görülmeyen özellikler 
ise öfke, kabalık ve katılıktır.

Eğitimcinin kendini tanıması kadar muhatabını tanıması da gerekir. Zi-
ra muhatabın geçmiş deneyim ve yaşantıları, tutumlarına bağlılık derecesi, 
kendine güveni, muhitindeki saygınlık düzeyi, inancı, zekâ ve eğitim seviye-
si, olgunlaşma düzeyi, hazırbulunuşluk, kabiliyet ve yetenekleri, cinsiyeti, ya-
şı, ilgi, ihtiyaç ve beklentileri iletişim sürecini etkileyen önemli faktörlerdir.

Hz. Peygamber’in, her bakımdan dağılmış bir toplumun yeniden inşası-
nı oldukça kısa sayılabilecek bir sürede gerçekleştirmiş olmasında insan fıt-
ratını esas almasının ve fıtrata uygun öğretileri fıtrata uygun olarak öğretme-
sinin rolü büyüktür.

84. Tirmizî, Şemâil-i Şerife II, Hilal Yay. Ankara, ty., s. 355. 
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Eğitim, insanı tanıyan bilgelerin işidir. Hz. Peygamber’in eğitiminde öne 
çıkan temel özellik insanı tanımasıdır. Allah, Kur’ân-ı Kerim’de insanın yara-
tılış özelliklerini çeşitli boyutlarıyla ortaya koymuş, üstün yanlarını, zaafları-
nı, arzu ve isteklerini, hoşlandıklarını, hoşlanmadıklarını ana hatlarıyla açık-
lamıştır. Hz. Peygamber, insan türüne ait fıtratı esas almakla birlikte her bir 
insana has olan bireysel ayrılıklara da önem vermiş, empati kurmuş, herkesin 
durumuna göre davranmıştır.

Hz. Peygamberin eğitim ilkelerinin başında bireye görelik gelmektedir. 
O, öğretim konularını seçerken ve sunarken, görev ve sorumluluk verirken, 
“En faziletli amel hangisidir?”, “Bana bir tavsiyede bulunun”, “Bana bir amel 
gösterin ki onu yapınca Cennete gireyim”, “Müslümanların en hayırlısı kim-
dir?” formunda sorulan soruları cevaplarken hep muhatabın durumuna en 
uygun olanı tercih etmiştir. Hz. Peygamber kendisine soru sorulmasına da-
ima açık olmuş, fakat cevabı konusunda tereddüt yaşadığında cevap verme-
miş vahyin gelmesini beklemiştir. Bazı meselelerin çözümünü ashabına hava-
le etmiş, isabet ettiklerinde takdir ve tebrik etmiş, yetersiz kaldıklarında ken-
disi devreye girmiştir.

Öğretirken de öğretim konusuna, öğrenenin durumuna ve ortam şartla-
rına göre farklı yöntemler uygulamıştır. Mevcut bilgi ve kanaatlerini sorgu-
laması ve bunlar üzerinde düşünmesini sağlamak için muhatabının bazen aklî 
melekelerini, bazen duygularını harekete geçirerek, bazen empati kurdura-
rak, bazen dikkat çekmek, merak uyandırmak ve öğrenmeye hazırlamak, ba-
zen ön bilgilerini yoklamak için soru-cevap yöntemi kullanmıştır.

Hz. Peygamber mesajlarını doğru, açık, net ve anlaşılır bir biçimde ay-
nı zamanda uygun zaman ve ortamlarda sunmuştur. Kapalı anlamların açık 
hale getirilmesi, anlaşılması zor ve soyut konuların somutlaştırılması için 
bazen temsil, teşbih, kıssa, darb-ı mesel, şekil çizme gibi yöntemler kullan-
mıştır.

Hz. Peygamber beden dilini etkili bir biçimde kullanmıştır. Özellikle ba-
şı, yüzü, gözleri, elleri ve parmaklarıyla güçlü sözsüz mesajlar vermiştir. İle-
tişimde samimiyeti ve değer vermeyi ifade eden dokunma eylemini sık yap-
mış, bu çerçevede muhatabının elini ve omuzunu tutmuş, onlarla diz dize 
oturmuştur. Bazen bedeninin duruşunu değiştirmiş, otururken ayağa kalk-
mış, ayaktayken oturmuş, bulunduğu yeri değiştirmiş, şahit olduğu bazı hu-
suslarda sükût etmiş, hiçbir şey söylememiştir. Bu onun şahit olduğu hususu 
onayladığı anlamına gelmiştir. Mahrem ve özel konuların öğretiminde ima 
ve işaret yolunu kullanmıştır.
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Bazen şaka ve mizah aracılığı ile mesajlar vermiş, bu esnada bile gerçeğe 
aykırı bir şey söylememiştir.

Bazen söylediklerinin önemine dikkat çekmek maksadıyla öğrettikleri-
ni yeminle te’kid etmiş, bazen sözlerini üç kez tekrar etmiş, bazen sözlerinin 
arasında sükut edip biraz bekledikten sonra devam etmiştir.

Her ortamda fırsat eğitimi yapmıştır. Bu konudaki pek çok örnekten bir 
tanesini vermek yeterlidir: Ölmüş bir oğlağın başında toplanmış insanlara ona 
sahip olmayı isteyip istemediklerini sorup, onun değersizliğini kendilerine iti-
raf ettirdikten sonra dünyanın da Allah için böyle değersiz olduğunu bu tab-
lo üzerinden açıklamıştır.

Eğitimde hem teşvik, hem sakındırma yöntemini kullanmıştır. Rahmet 
peygamberi olarak genellikle tebşiri yani müjdelemeyi öne çıkarmış ama kö-
tülükten sakındırma amacıyla bazen de sert uyarılarda bulunmuştur.

Burada inançlarından, alışkanlıklarından ve benimsediği yaşam tarzından 
kolay vazgeçemeyen; bilgiye düşkün olduğu halde onu elde etme meşakkati 
karşısında çabuk usanan ve bildiklerini uygulama noktasında yan çizen bir in-
san fıtratı ile karşı karşıya olduğumuz unutulmamalıdır. Uzun zaman devam 
eden davranışlardan, kökleşmiş kötü alışkanlıklardan kurtulmak ya da yük-
lenen yeni emirleri yerine getirmek insanların çoğu için kolay olmamaktadır. 
Bunun için güçlü bir irade, büyük bir çaba ve uzun bir egzersiz gerekir, kısaca 
zamana ihtiyaç vardır. Bu nedenle Hz. Peygamber, sadece yeni bilgiler verir-
ken ve bunların davranışa dönüşmesini beklerken değil, istenmeyen alışkan-
lıklardan uzaklaştırmaya çalışırken de tedricilik ilkesini esas almıştır. Bu çer-
çevede bilgileri önem sırasına göre kolaydan zora, esastan ayrıntıya azar azar 
vermiş, baskı yapmamış, zorlamamış, bıkkınlık ve bezginlik vermemiş, aşırı-
lıklardan kaçınmış, dengeyi gözetmiş, orta yolu tutmuş buna rağmen beklen-
tilerine ulaşamadığında çok üzülmüş ancak azmini kaybetmemiştir.

Keza, insanların zayıf yaratılışından hareketle zorluk çıkarmamış, kolay-
lık yolunu tercih etmiştir. Onun bütün tutum ve davranışlarında sorun çöz-
mek esastır. Sorunu çözerken ise imkânsızı mümkün, mümkünü kolay, kola-
yı da zarif yapma ilkesi hakimdir.

Hangi seviyeye gelinirse gelinsin, insan için eğitimin bitiş çizgisi yoktur. 
İnsan için çok şey meçhuldür. Bu yüzden Hz. Peygamber’in eğitiminde ted-
ricilik ve kolaylık esas olmakla birlikte “beşikten mezara öğrenme” yani sü-
reklilik de çok önemlidir.

Hz. Peygamberin eğitiminin muhataba kazandırdığı en önemli değer, var-
lığa ve hayata yüklediği anlamdır. Kelime-i Tevhitte ifadesini bulan bu ger-
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çekle insan, her türlü sahteliğin, taklidin, zannın, hevânın, taassubun esaretin-
den kurtulup gerçek hürriyete kavuşur. Hakikati perdeleyen her türlü engeli 
aralayan bu hürriyetle insanın önünde sonsuza uzanan bir ufuk açılır. Bunun 
bedeli “sorumluluk”tur. Tükeniş ve yok oluşla son bulan geçici hayat yerine, 
her anı gerçekleştirilmesi gereken idealler için emanet olarak görülen bir ha-
yat bilinci gelişmiş olur. Ve insan yaşadığı hayatta bu emanetin sınavını ver-
diğinin farkında olur. Onun eğitiminde insanın her şeyden önce sorumluluk 
bilinci kazanması önemlidir. Bu sorumluluk öncelikle bireyseldir. Bireysel so-
rumluluk insanın enerji ve dikkatini kendine yöneltse de bu durum, toplu-
ma karşı duyarsızlık anlamına gelmez. Bireyleri sorumluluk taşıyan toplum-
larda ferdî şuur, kolektif hale gelerek sorunların çözümüne katkı sağlar. Zi-
ra toplumsal problemlerin çoğu bireysel sorumlulukların yerine getirilmeyi-
şinden doğmaktadır.

Onun eğitiminde muhatabın istenen çizgiye zorlanması söz konusu de-
ğildir.85 Onun öğretilerinde yer alan hürriyet, irade, sorumluluk, hidayet gi-
bi yaklaşımlar zorlamayı engeller. Ancak seçme kudretine sahip bir varlı-
ğa kendisine açık olan yollardan herhangi birini tercih etme özgürlüğü ver-
mek büyük bir risk taşımaktadır. Bu bakımdan eğitimcilerin önemli bir gö-
revi hayatın her anında tercih yapmakla karşı karşıya olan insana rehber-
lik etmektir. Bu rehberliğin güvenilir kaynaklara dayalı sağlam bilgilerle ve 
ciddi bir disiplin ve sorumlulukla ve doğru yöntemlerle yerine getirilmesi 
ise temel ilkedir.

85. Bakara, 2/256; Yunus, 10/99, 108; İbrahim, 14/15; Zümer, 39/41; Şûrâ, 42/48; Ğâ-
şiye, 88/22.
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1. “Sahâbe” Kelimesi

A rapçada “sahb ve sahâbe” kök-fiilinden türeyen “sahâbe” kelimesi, aynı 
kök-fiilden ism-i fâil olan “sâhib” sözcüğünün çoğuludur.1 Çoğul an-

lamını karşılamak üzere “ashâb” terimi de sıkça kullanılmaktadır. Tekili ise 
“sahâbî” şeklinde gelir.2 Sözlükte değişik anlamları bulunmakla birlikte keli-
menin “dost ve arkadaş olmak” anlamı ağır basmış, Türkçeye de “bir kimse 
ile can-ciğer arkadaşlık yapmak” şeklinde tercüme edilmiştir.3

“Sâhib - sahâbe - ashâb” kelimeleri ile kastedilen dost ve arkadaşlığın ger-
çekleşmesi için gereken süre konusu üzerinde durulmuş, neticede herhangi 
bir kimse ile az veya çok arkadaşlık yapan herkesin bu kelimenin kapsamına 
girdiği belirtilmiştir. Kısacası dil âlimleri, bir kişinin bir başkası ile bir yıl, bir 

* Bu bölüm, tarafımdan kaleme alınan “Sahâbe ve Sahâbe Dönemi Olayları (Hulefâ-i 
Râşidîn Devri) İstanbul 2016” adlı çalışmada araştırmalar neticesinde ortaya çıkan 
tespitler ve varılan neticeler dikkate alınarak hazırlanmıştır.

1. Cemâleddîn Muhammed b. Mükerrem b. Manzûr, Lisânü’l-Arab, Beyrut ts. (Dâru 
Sadır), I, 519.

2. Ebû Nasr İsmâil b. Hammâd el-Cevherî, es-Sıhâh tâcü’l-lüga ve sıhâhu’l-Arabiyye (nşr. 
Ahmed Abdülgafûr Attâr), Beyrut 1404/1984, I, 161.

3. Mütercim Âsım Efendi, Kâmûsu’l-muhît Tercümesi (sad. Mustafa Koç - Eyüp Tanrı-
verdi), İstanbul 2013, I, 498.
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ay, bir gün, hatta bir saat sohbet ettiğini (arkadaşlık yaptığını) söylemesinin 
câiz olduğunu söylemişlerdir.4 Bu tespite göre, günün herhangi bir saatinde 
Hz. Peygamber (s.a.v.) ile karşılaşan ve ona iman eden herkes “sâhib” sözcü-
ğünün kapsamına girer ve “sahâbî” olarak isimlendirilir.5

“Hz. Peygamber’in arkadaşları” şeklindeki terim anlamını kazanmadan 
önce, “sâhib - sahâbî - sahâbe - ashâb” kelimeleri, mü’min-kâfir ve dost-düş-
man ayırımı yapılmadan genel anlamda arkadaşlığı ifade etmek üzere kulla-
nılıyordu.6 Ancak İslâmiyet’le birlikte bu kelimeler genel anlamından çıkarı-
larak Hz. Peygamber’i görüp kendisine inanan arkadaşlarının adı olarak kul-
lanılmaya başlanmış, bu kullanımı da ilk defa Resûlullah (s.a.v.) bizzat ken-
disi yapmıştır. Nitekim o, arkadaşları hakkında ileri geri konuşulmasını ya-
saklarken “Ashâbımdan hiçbiri aleyhinde konuşmayın.”7 ifadesini kullanmış, 
dostları arasında hayır sahibi olan bir grubu tarif ederken söze “Sahâbenin 
hayırlıları…”8 diyerek başlamıştır. Sahâbe ve tâbiîn döneminde “sâhibü’n-ne-
bî”,9 “ashâbü’n-nebî”,10 “sâhibü Resûlillâh”,11 “ashâbü Resûlillâh”,12 ve “as-
hâbü Muhammed”13 gibi tamlamalara sık sık rastlanması, kelimenin çok er-
ken bir dönemde terim anlamını kazandığını göstermektedir.14

2. Sahâbe’nin Tanımı

Sahâbe, ıstılah olarak ilk dönemlerden itibaren birçok âlim tarafından ta-
rif edilmiş, ancak yapılan tariflerin bir kısmı meşhur pek çok sahâbîyi dışarı-

4. Ebû Bekir Ahmed b. Ali b. Sâbit el-Hatîb el-Bağdâdî, el-Kifâye fî ilmi’r-rivâye (nşr. 
Ahmed Ömer Hâşim), Beyrut 1406/1986, s. 69-70.

5. Ebü’l-Hasen İzzüddîn Ali b. Muhammed b. Esîr el-Cezerî, Üsdü’l-gâbe fî ma‘rife-
ti’s-sahâbe, Beyrut ts (Dâru’l-Fikr), I, 18-19.

6. Bu anlamlardaki kullanım Kur’ân-ı Kerîm’de de görülmektedir. Örnek olmak üzere 
Bkz. el-A‘râf, (7), 184; et-Tevbe, (9), 40; el-Kehf, (18), 34, 37, 76; eş-Şuarâ, (26), 
61; Sebe’, (34), 46; en-Necm, (53), 2; el-Kamer, (54), 29; et-Tekvîr, (81), 22.

7. Müslim, “Fezâilü’s-sahâbe”, 221, 222.
8. Ebû Abdillâh Ahmed b. Muhammed b. Hanbel eş-Şeybânî, el-Müsned, Beyrut 1389/ 

1969, I, 294.
9. Ebû Dâvûd, “Büyû”, 51.
10. Ebû Dâvûd, “Libâs”, 1.
11. İbn Mâce, “İkâme”, 47.
12. Dârimî, “Mukaddime”, 5.
13. Tirmizî, “Zühd”, 39.
14. Bu anlamda başka örnekler için bkz. A. J. Wensinck, el-Mu‘cemü’l-müfehres li-elfâ-

zi’l-hadîsi’n-nebevî, Leiden 1936-1969, III, 250-259.
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da bırakacak kadar dar, bir kısmı ise sahâbî olmayan kimseleri de muhtevasına 
alacak kadar geniş tutulduğu için herkes tarafından kabul görmemiştir.15 Istılâ-
hın en detaylı tanımı önemli muhaddislerden İbn Hacer el-Askalânî (ö. 852/ 
1448) tarafından yapılmıştır. İbn Hacer, yapılan bütün tarifleri eksik ve fazla-
lıklarıyla gözden geçirdikten sonra sahâbîyi şöyle tarif eder:

“Sahâbî, Hz. Peygamber’e mü’min olarak mülâkî olan –sahih görüşe gö-
re araya irtidad devri girmiş olsa bile– Müslüman olarak ölen kimseye de-
nir. ‘Mülâkî’ olmak lafzı içine, kendisi ile az veya çok beraber oturup kalk-
mış olan, kendisinden rivâyette bulunan ve bulunmayan, beraberinde savaşa 
katılan ve katılmayan, yanında uzun süre kalmayıp da kendisini sadece gö-
ren ve körlük gibi ârızî bir sebepten dolayı –yanında kaldığı halde– kendisi-
ni göremeyen herkes dahildir.”16

Sonradan gelen âlimler tarafından cumhûrun görüşü olarak benimse-
nen17 İbn Hacer el-Askalânî’nin bu tarifini biraz açarak şöyle ifade etmek 
mümkündür: “Hz. Peygamber’e ilk vahyin geliş tarihi olan milâdî 6 Ağus-
tos 610 tarihi18 ile vefat yılı olan hicrî 13 Rebîulevvel 11 (8 Haziran 632) 
tarihleri19 arasında geçen yaklaşık 23 senelik peygamberlik süresi içerisin-
de hayatta bulunmuş, onunla bir şekilde karşılaşmış, kendisine iman etmiş 
ve Müslüman olarak vefat etmiş olan kişiye sahâbî denir.” Bu tarihler ara-
sında hayatta bulunmamış, hayatta bulunsa bile Hz. Peygamber’e gelip gö-
rüşmek suretiyle iman etmemiş veya iman ettiği halde sonradan dinden çık-
mış kimseler –Resûlullah (s.a.v.) hayatta iken gelip yeniden iman etmemiş-
lerse– sahâbî sayılmazlar.20

Fıkıh usûlü âlimlerinin sahâbe tariflerinde ise Hz. Peygamber’le altı ay ve-
ya daha fazla birlikte bulunmak, ilim öğrenmek maksadıyla yanına çokça gi-
dip gelmek ve kendisinden hadis rivâyet etmiş olmak gibi şartlar bulunmak-
tadır. Bir kısmı üzerinde bizzat usûlcülerin ihtilâf ettiği bu şartlar hadis âlim-
leri tarafından eleştirilmiş ve altı aydan az bir zaman Resûlullah’ın yanında 
bulunmuş olanları kapsamına almadığı, ilim öğrenmek maksadıyla gelmeyip 
sadece iman ederek geri dönenleri sahâbî olarak değerlendirme imkânı ver-

15. Bu tariflerden bir kısmını görmek için bkz. İyâde Eyyûb el-Kubeysî, Sahâbetü Resû-
lillâh fi’l-Kitâb ve’s-Sünne, Dımaşk - Beyrut 1407/1986, s. 39 vd.

16. Şihâbüddîn Ahmed b. Ali b. Hacer el-Askalânî, el-İsâbe fî temyîzi’s-sahâbe (nşr. Âdil 
Ahmed Abdülmevcûd ve dğr.), Beyrut 1415/1995, I, 158.

17. Muhammed Accâc el-Hatîb, es-Sünne kable’t-tedvîn, Kahire 1976, s. 389.
18. Muhammed Rıza, Muhammed Resûlullah (s.a.v.), Kahire 1385/1966, s. 59.
19. Mustafa Fayda, “Muhammed”, Diyanet İslâm Ansiklopedisi (DİA), XXX, 422.
20. Bu konuda detaylı bilgi için bkz. Mehmet Efendioğlu, “Sahâbe”, DİA, XXXV, 491.
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mediği ve hadis rivâyet etmemiş bir kısmı çok meşhur binlerce sahâbîyi dışa-
rıda bıraktığı için kabul görmemiştir.21

3. Sahâbe’nin Kur’ân ve Sünnet’teki Yeri

Sahâbe yüksek bir makama ve eşsiz bir şerefe sahip değerli bir nesildir. 
Ancak onların değeri, masum olmak gibi bir özelliğe veya kendilerine geçi-
len bir iltimasa dayanmaz. Ashâbın değeri gönül rızasıyla iman etmiş olmak, 
Hz. Peygamber’e içten gelerek tâbi olmak, itâatte kusur göstermemek, em-
redilen ve yasaklanan hususları yerine getirme konusunda bîat etmek, Allah 
ve Resûlü’nun arzusuna binaen yerini yurdunu terk edip hicret etmek, ciha-
da davet edildiğinde tereddüt göstermeden koşmak, malî yardım istendiğin-
de infaktan çekinmemek, kardeşleriyle yardımlaşma ve dayanışma konusun-
da fedakârlıkta bulunmak, mallarını ve canlarını seve seve Allah yolunda fe-
da etmek şeklinde özetlenebilecek vasıflarından kaynaklanmaktadır.

Sayılan bu vasıfları dikkate alan Allah Teâlâ Kur’ân-ı Kerîm’de ashâptan 
övgü ile bahsetmiştir. Nitekim Kur’ân onları tanıtırken mu’tedil bir topluluk 
olduklarını bildirmiş22, Allah ve Resûlü’ne iman edip tam teslimiyet gösterdik-
lerini ve büyük ecir kazandıklarını belirtmiş,23 Allah’ın kendilerinden, kendi-
lerinin de Allah’tan razı olduklarını ve kendileri için ebedî olarak kalacakla-
rı cennetler hazırlandığını haber vermiştir.24 Kendilerine afv, mağfiret ve bü-
yük mükâfât va’d edilen25 bu seçkin neslin26 Allah ve Resûlü’ne yardım eden 
sadık mü’minler olduklarını,27 ihtiyaç içinde bulunmalarına rağmen başkala-
rını kendilerine tercih ettiklerini ve kurtuluşu hak ettiklerini,28 afvedildikle-
rini,29 gerçek mü’minler olarak bağışlanacaklarını ve ahirette cömertçe rızık-
landırılacaklarını30 yine Kur’ân-ı Kerîm’de bizzat Cenâb-ı Hak belirtmiştir.

21. Usûl âlimlerinin sahâbe tarifleri ve eleştiriler için bk. Kubeysî, Sahâbetü Resûlillâh, 
s. 62-66.

22. el-Bakara, (2), 143.
23. Âl-i İmrân, (3), 172, 173.
24. et-Tevbe, (9), 100.
25. el-Feth, (48), 29.
26. en-Neml, (27), 59; Ebû’l-Fidâ İbn Kesîr ed-Dımaşkî, Tefsîru’l-Kur’âni’l-Azîm (nşr. 

M. İbrâhîm el-Bennâ ve dğr.), I-VIII, İstanbul 1984, VI, 210.
27. el-Haşr, (59), 8.
28. el-Haşr, (59), 9.
29. et-Tevbe, (9), 111.
30. el-Enfâl, (8), 74.
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Hz. Peygamber de ömrünü beraberlerinde geçirdiği ve fedakârlıklarını 
yaşayarak gördüğü ashâptan söz ederken onları insanlık tarihinin en hayır-
lı nesli31, ümmetin en hayırlıları32, cehennem ateşinin yakmayacağı kimseler33 
ve cennetlikler34 olarak tanıtmış, ayrıca ümmetin kendilerine ikramda bulun-
masını35, iyilik etmesini36 ve aleyhlerinde konuşmamasını37 tavsiye etmiştir.38

Sahâbe Kur’ân-ı Kerîm’de ve hadislerde bazen nesil olarak ele alınıp övü-
lürken bazen de gruplar halinde ele alınmış, fazilet ve değerlerine işâret edil-
miştir. Grup olarak üzerinde durulanları Sâbikûn, Muhâcirler, Ensâr, Ehl-i 
Bedr, Ehl-i Uhud, Ehl-i Bey‘atü’r-rıdvân, Ehl-i beyt ve Ümmehâtü’l-mü’minîn 
şeklinde saymak mümkündür.39 Özellikle Kur’ân’da sahâbeyi konu edinen 
âyetler, kendilerinden genel olarak veya gruplar halinde doğrudan bahseden-
ler ile sınırlı değildir. İniş sürecinde Kur’ân’ın zaman zaman övgü ile bahset-
tiği, müslüman toplumun güzelliklerini konu ettiği, mücahitlerin methedil-
diği, müttakîlere ve kurtuluşa erenlere müjdelerin verildiği bütün âyetler as-
hâbı muhatap almış, bu âyetler ilk olarak onlara okunmuş, dolayısıyla bura-
da bahsedilen müjdeleri de herkesten önce onlar hak etmiştir.40

4. Sahâbe’ye Yapılan Uyarılar

Genel olarak Kur’ân-ı Kerîm’de sahâbeden övgü ile bahsedilmekle bera-
ber hatalı davranışları sebebiyle zaman zaman dikkatleri çekilen, uyarılan ve 
hatalarından dönmeleri istenen şahıslar ve gruplar olmuştur.41 Bu dikkat çek-

31. Buhârî, “Fezâilü ashâbi’n-nebî”, 1; Müslim, “Fezâilü’s-sahâbe”, 211, 212.
32. Ahmed b. Hanbel, el-Müsned, V, 350.
33. Tirmizî, “Menâkıb”, 57.
34. Ali el-Müttekî el-Hindî, Kenzü’l-ummâl fî süneni’l-akvâl ve’l-ef’âl (nşr. Bekrî Hay-

yânî ve dğr.), I-XVIII, Beyrut 1405/1985, XI, 538.
35. Süleyman b.Dâvûd et-Tayâlisî, el-Müsned, Beyrut ts. (Dâru’l-ma’rife), s. 7.
36. Ahmed b. Hanbel, el-Müsned, I, 26.
37. Buhârî, “Fezâilü ashâbi’n-nebî”, 4; Müslim, “Fezâilü’s-sahâbe”, 221, 222.
38. Ashâbın faziletine dair geniş bilgi için bkz. Mehmet Efendioğlu, “Fezâilü’s-sahâbe”, 

DİA, XII, 534-538.
39. Kur’ân’da sahâbeyi ele alan âyetler ve değerlendirmesi için bkz. Seyyid Ahmed Hâ-

şimî, Fezâilü’s-sahâbe fî’l-Kur’âni’l-Kerîm, eş-Şârika - Kahire 1427/2007, s. 47 vd.
40. Muhammed Arabî b. et-Tebbânî, İthâfü zevi’n-necâbe bi-mâ fi’l-Kur’ân ve’s-sünne 

min fezâili’s-sahâbe, Fas 1405/1985, s. 9 vd.; Muhammed Mahmûd Latîf el-Feh-
dâvî, Adâletü’s-sahâbe inde’l-müslimîn, Riyad 1428/2007, s. 58-59.

41. Örnek olmak üzere bkz. el-Feth (48), 11-12; el-Hucurât (49), 1-3, 6, 14.
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me ve uyarıların genelde İslâm’a yeni giren bedevîlere yapıldığı görülmek-
tedir. Aslında Câhiliye hayatının şekillendirdiği, eğitimden ve âdâptan yok-
sun insanlardan bir kısmının yeni dinin esaslarını ve âdâbını öğrenip haya-
tına yansıtıncaya kadar hata yapması ve hatasından dönmesi için uyarılması 
çok doğaldır. Zaten hiçbir sahâbî de uyarıldığı için alınmamış, onların hep-
si hatasını düzeltip kendisine düşen görevi yapmaya devam etmiştir. Önem-
li olan hata yapmak ve uyarılmak değil, uyarıldıktan sonra hatada ısrar ede-
rek âyete karşı gelmemektir. Bu şekilde davranmış herhangi bir sahâbî de bi-
linmemektedir. Böyle olduğu halde, ön yargı ile hareket ettiği anlaşılan ba-
zı kimseler, bu nitelikteki âyetlerden hareketle sahâbenin adâlet ve faziletini 
yok farz edip onları eleştirmeye ve cerh etmeye gitmişlerdir.42 Oysa bu âyet-
ler sahâbe için eleştiri değil, fazilet olarak da görülebilir. Zira ümmet arasın-
da Cenâb-ı Hak tarafından doğrudan muhatap alınan ve hatası âyetle düzel-
tilen başka bir nesil ve şahıs yoktur.

5. Sahâbe’nin İslâm’daki Yeri ve Önemi

Sahâbe, Kur’ân-ı Kerîm’in doğrudan muhatap aldığı ilk ve tek İslâm nes-
lidir. İnen ilk âyetten itibaren vahyedilen her konuyu Hz. Peygamber on-
lara iletmiş, uygulanması konusunda kendilerini sorumlu tutmuştur. Bütün 
âyetlerin pratikteki ilk uygulayıcısı sahâbedir. Bu yönleriyle onlar aynı za-
manda Kur’ân ve bizzat Hz. Peygamber tarafından şekillendirilen bir nesil-
dir. Allah Resûlü ile birlikte Kur’ân’ı öğrenme, öğretme, yaşama ve yayma 
işini ashâb yerine getirmiş, vahyi sonraki nesillere ulaştırmanın köprüsü de 
onlar olmuştur. Bundan dolayı birçok âyette doğrudan veya dolaylı olarak 
ashâbın konu edilmesi, onları öven ve hatalarını düzelten âyetlerin bulun-
ması çok doğaldır.

Böyle olmasına rağmen zaman zaman önyargılı veya art niyetli bazı kim-
seler ortaya çıkmış ve sahâbeyi müşrikler, mürtedler ve münafıklarla karıştı-
rarak eleştirmeye gitmiş, haliyle de hataya düşmüştür. Oysa sahâbe ayrı bir 
nesil; müşrikler, mürtedler ve münafıklar farklı birer topluluktur. Nitekim 
Cenâb-ı Hak kendisine ve Resûl’üne iman eden, gönderdiği dine sahip çıkan 
ve yayılması için yardımda bulunan ashâbı övmüş, buna karşılık dinin yayıl-
masına karşı çıkan, elçisine ve ashâbına eziyet eden ve onlarla savaşan müş-

42. Hamed b. Abdullah İbrahim el-Hamîdî, el-İbâne li-mâ li’s-sahâbe mine’l-menzile 
ve’l-mekâne, Riyad 1421/2000, s. 72-73.
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rikler ile içlerinde küfür gizleyip iman ehli gibi görünen, ancak durumları çe-
şitli yollarla açığa çıkarılan mürted ve münâfıkları yermiş, şiddetli bir şekil-
de tehdit etmiştir.43

Kur’ân ve sünnetin şekillendirdiği sahâbe anlayışı, Hz. Peygamber dö-
neminde bu şekilde anlaşılmış ve kabul edilmiş, ashâb da birbirlerine karşı 
buna göre muâmelede bulunmuştur. Zaman zaman birbirlerine karşı olum-
suz davranış sergileyenler, şahsi meseleler sebebiyle tartışanlar, hatta kırıcı 
söz söyleyenler olmuş olsa bile, onlar birbirlerinin sahâbîliği konusunda bir 
şey söylememiş, aralarında sahâbîliğini onaylamadıkları herhangi bir kim-
se olmamıştır.

Ümmetin ilk nesli olan sahâbe dinde önemli bir yere sahiptir. Efendimi-
zin her alandaki başarısını onlarsız düşünmek mümkün değildir. Onlar, biz-
zat Resûlullah’tan öğrendikleri İslâm’ı pratik hayatta güzel bir şekilde tatbik 
etmek suretiyle kendilerinden sonra gelen ümmete canlı birer örnek olmuş-
lardır. Hata ve sevaplarıyla ashâb Hz. Peygamber’den sonra İslâm’ı hayata 
geçiren ilk nesildir. Bundan dolayı Allah Resûlü (s.a.v.) onların çizgisini ge-
tirdiği dinin ve kurduğu sistemin devamı olarak göstermiş ve ümmetin onla-
rı örnek almasını tavsiye etmiştir.44

Ashâbın İslâm’ı yaymak ve Resûlullah’ı korumak uğruna yaptığı bedenî ve 
malî fedakârlıklar, kendilerinden sonra gelen nesilleri imrendirecek ve hay-
rette bırakacak niteliktedir. İslâm, onların bu fedakârca davranışları sayesin-
de kök salmış ve yayılarak sonraki nesillere ulaşmıştır. Resûl-i Ekrem ve onun 
hayatı, ahlâkı ve şahsiyeti ile ilgili bilinenler gözden geçirildiğinde, bunların 
tamamının ashâbdan nakledilen bilgiler olduğu görülür. Denebilir ki, ashâb 
olmasaydı bugün Kur’ân-ı Kerîm dışında Hz. Peygamber ve İslâm’la ilgili gü-
venilir hiçbir bilgi bulunmayacaktı. Bunun dışında Kur’ân-ı Kerîm’in sûre ve 
âyetlerinin iniş sebepleri, hadislerin sebeb-i vürûdu, Kur’ân hükümlerinin 
pratik hayata tatbiki ve açıklanması ile Allah Resûlü’nun peygamberliği süre-
since yaptığı icraât hep ashâbın nakilleri sayesinde bilinmektedir. Eğer ashâb 
olmasaydı bu noktalardaki birçok incelik kapalı kalacak ve İslâm’ı doğru bir 
şekilde anlamak mümkün olmayacaktı.45

43. Bu konu hakkında geniş bilgi için bkz. Mehmet Efendioğlu, “Sahâbeden Bir Kısmı 
Münâfık Olabilir mi?”, Rihle, II/7 (İstanbul 2009), s. 41-47.

44. Tirmizî, “Îmân”, 18.
45. Mehmet Efendioğlu, “Sahâbe Hukuku ve Ashâba Saygısızlığın Dinî Hükmü” HTD, 

VIII/1 (İstanbul 2010), s. 9-10.
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6. Sahâbe’nin Sayısı ve Rivâyetleri

Ashâbın sayısı hakkında kaynaklara intikal etmiş kesin bir bilgi bulun-
mamaktadır. Aslında böyle bir bilginin ulaşmasına imkân da yoktur. Zi-
ra sahâbe, bugünkü manada sınırları belli olan ve zaman zaman nüfus sayı-
mı yapılan bir ülkede yaşamamış, Arap Yarımadası sınırları içinde muhte-
lif kabilelerin belde ve köylerine dağılmış, bir kısmı yerleşik bir kısmı göçe-
be olarak yaşayan topluluklardan meydana gelmişti. Yarımadanın dışından 
gelip Hz. Peygamber’le görüşen ve geri dönenler de vardı.46 Bundan dolayı 
kesin bir rakamdan bahsetmek mümkün değildir. Ancak Efendimiz’in vefa-
tı esnasında 120.000 sahâbînin hayatta bulunduğuna dair rivâyetler47 dikka-
te alınırsa, sahâbenin toplam sayısının 100.000 civarında olduğu söylenebi-
lir.48 Bu sahâbîlerden de büyük bir kısmının ismi ve hayatı hakkında kaynak-
lara bilgi intikal etmemiştir. İsmi bilinenler ve bunların sayısı hakkında tat-
min edici bilgiye ulaşmak için, bu konuda yazılan müstakil sahâbe tabakâtı 
eserlerindeki rakamlara dönmek gerekecektir. Konunun en kapsamlı eseri 
İbn Hacer el-Askalânî’nin (ö. 852/1448) el-İsâbe fî temyîzi’s-sahâbe’si olup 
bir sayıma göre muhtevasında 12.308 isim yer almakta,49 ancak bunların bir 
kısmı mükerrerler, muhadramlar ve yanlışlıkla sahâbî olarak zikredilenler-
den oluşmaktadır. Bunların düşülmesi durumunda ismi bilinen sahâbe sayı-
sı 10.000 civarında kalacaktır.50

Sahâbenin tamamı Hz. Peygamber’le görüşmüş, az veya çok onun ya-
nında bulunmuş, ancak hepsi kendisinden hadis rivâyet etmemiştir. Rivâ-
yet edenlerin de hadisleri sayı itibariyle çok farklıdır. Râvi sahâbîlerin sa-
yısı hakkında farklı rakamlar intikal etmiştir. Ancak yapılan araştırmalar-
dan ve ortaya çıkan tespitlerden bu sayının 1000 civarında olduğu anlaşıl-
maktadır.51

46. Yarımada dışından gelen sahâbîler için bkz. Mehmet Efendioğlu, Arap Olmayan 
Sahâbîler, İstanbul 2011, s. 141-292.

47. Ebü’l-Fidâ İbn Kesîr ed-Dımaşkî, el-Bidâye ve’n-nihâye (nşr. Ahmed Ebû Mülhim 
ve dğr.), Beyrut 1409/1988, V, 309.

48. Farklı rakamlar için bkz. Celâleddîn Abdurrahmân b. Muhammed es-Süyûtî, Tedrî-
bü’r-râvî fî şerhi Takrîbi’n-Nevâvî (nşr. Abdülvehhâb Abdüllatîf), Beyrut 1399/1979, 
II, 221.

49. İbn Hacer, el-İsâbe, VIII, 492.
50. Mehmet Efendioğlu, Sahâbeye Yöneltilen Tenkitler, İstanbul 2017, s. 34.
51. Bu konuya tahsis edilen eserlerden Bakî b. Mahled el-Kurtubî’nin el-Müsnedü’l-ke-

bîr’inin günümüze ulaşan ve Kitâbü‘l-A‘dâd adıyla bilinen mukaddimesinde 1013; 
İbn Hazm el-Endelüsî’nin Esmâü’s-sahâbeti’r-ruvât isimli eserinde 1018; Ebü’l-Kâ-
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7. Sahâbe’nin Adâleti – Adâlet Ma’sumiyet Değildir

Hadis nakleden ve etmeyen bütün sahâbîler daha ilk dönemlerden itiba-
ren adâlet sahibi kabul edilmiş, hadis rivâyeti konusunda kuşku duyulacak 
yönleri bulunmadığına hükmedilmiştir. Sahâbenin adâleti Allah Teâlâ’nın on-
ları Kur’ân-ı Kerîm’de, Hz. Peygamber’in de hadislerinde tezkiye etmiş olma-
sına dayandırılmaktadır. Onların Hz. Peygamber adına hadis uydurmama ve 
yalan söylememe konusunda gösterdikleri titizlik ve bu anlamdaki gayretle-
ri de bunu teyid etmiştir.52 Cenâb-ı Hak Kur’ân-ı Kerîm’de ashâbdan bahse-
derken, “Böylece sizi vasat (ölçülü ve adâletli) bir ümmet yaptık…”53 buyur-
muş ve sahâbeyi “vasat bir ümmet” olarak tanıtmakla onların “adâlet sahi-
bi bir topluluk” olduklarını vurgulamıştır.54 Yine indiğinde ilk olarak ashâba 
okunmuş olan “Siz insanların iyiliği için yeryüzüne çıkarılan en hayırlı üm-
metsiniz…”55 âyetinde, en hayırlı topluluk olduklarından bahsedilen sahâbe-
nin adâletine işâret bulunduğu belirtilmiştir.56 Sahâbeyi yakından tanıyan Hz. 
Peygamber de “Bu ümmetin en hayırlı nesli benim çağdaşlarım olan sahâbe-
dir.”57 buyurarak onları methetmiş, ümmet için fitnelere ve bid‘atlere karşı gü-
ven kaynağı ilan ederek adâletlerine vurgu yapmıştır.58 Kur’ân ve Sünnet’teki 
bu ve benzeri naslara dayanarak muhaddisler başta olmak üzere Ehl-i sünnet 
âlimleri ashâbın tamamını âdil kabul etmiş, râvi olarak haklarında araştırma 
yapmaya gerek bulunmadığı görüşüne varmıştır.

Burada önemle vurgulanmalıdır ki, ashâbın adâlet ve fazilet sahibi olması 
mâsum oldukları anlamına gelmez. Aralarında hata edenler, günah işleyenler, 

sım İbn Asâkir ed-Dımaşkî’nin tespitine göre Ahmed b. Hanbel’in (ö. 241/855) 
el-Müsned’inde 1022 sahâbînin hadis rivâyet ettiği belirtilmiştir. Bkz. Ebû Abdir-
rahmân Bakî b. Mahled el-Kurtubî, Kitâbü’l-A‘dâd (Adedü mâ li-külli vâhidin mi-
ne’s-sahâbeti mine’l-hadîs, nşr. Ekrem Ziyâ el-Umerî), Medîne 1404/1984, s. 168; 
Ebû Muhammed Ali b. Ahmed b. Hazm el-Endülüsî, Esmâü’s-sahâbeti’r-ruvât (nşr. 
Seyyid Kisrevî Hasan), Beyrut 1412/1992, s. 553; Ebü’l-Kâsım Ali b. Hasen İbn Asâ-
kir ed-Dımaşkî, Tertîbü esmâi’s-sahâbe (nşr. Âmir Hasan Sabrî), Beyrut 1409/1989, 
s. 167.

52. Süyûtî, Tedrîbü’r-râvî, II, 215 (muhakkik Abdülvehhâb Abdüllâtîf’in dipnotu).
53. el-Bakara, (2), 143.
54. Ebû Amr Osmân b. Abdurrahmân İbnü’s-Salâh eş-Şehrezûrî, Ulûmü’l-hadîs (nşr. Nû-

reddin Itr), Dımaşk 1986, s. 295.
55. Âl-i İmrân, (3), 110.
56. Süyûtî, Tedrîbü’r-râvî, II, 214.
57. Ahmed b. Hanbel, el-Müsned, V, 357.
58. Müslim, “Fezâilü’s-sahâbe”, 207.
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hatta birbirleriyle savaşanlar olmuş, ancak Hz. Peygamber adına yalan söy-
leme ve hadis uydurma türünden kusurları olmamıştır. Zaten sahâbenin âdil 
olduğundan bahsedildiğinde Hz. Peygamber adına yalan söylemedikleri ve 
hadis uydurmadıkları kastedilmektedir.

8. Fetihlerle ve İrşâdla İslâm’ı Dünya Dini  
Haline Getiren Nesil: Sahâbe

Hz. Peygamber’in hayatında Arap Yarımadası sınırları dâhilinde yaşayan 
sahâbe, Efendimizin hicrî 11 (632) yılında vefat etmesinden sonra ordular 
teşekkül ettirerek ve yöneterek yarımadanın dışına taşmış ve önemli fetihler 
gerçekleştirmiştir.59 Çok kısa zamanda önce Irak, sonra Suriye, Filistin ve Şam 
bölgeleri İslâm topraklarına katılmış, akabinde İran fethedilmiş, Mısır ve Ku-
zey Afrika itaat altına alınmış, Kafkaslar ve Orta Asya’nın bir kısmı ele geçi-
rilmiş, güneydoğuda Hint topraklarına ulaşılmıştır.60 Gerçekleşen fetihler es-
nasında sahâbeden bir kısmı vardıkları yerlere birer mücahit olarak ulaşmış, 
sonra da ilim öğretmek ve bu yolla İslâm’ı tebliğ etmek için Kûfe, Basra, Mı-
sır, Şam, Humus ve Cezîre gibi merkezlere ve uygun gördükleri başka belde-
lere yerleşmişlerdir.61 İstanbul’a, Orta Asya’ya, Hindistan’a, hatta Çin’e ula-
şan ve buralarda vefat eden sahâbîler bulunmaktadır.

Hulefâ-i Râşidîn dönemi olarak adlandırılan bu zaman diliminde (11-40/ 
632-660) yaşanan hızlı gelişmelerde hep sahâbe nesli ön planda olmuş ve dö-
nemin dinî, siyâsî ve sosyal hayatı tamamen onların elinde şekillenmiştir. As-
hâbın eşsiz gayreti sayesinde İslâm coğrafyası hayretler uyandıracak bir ge-
nişliğe ulaşmış, Müslümanların nüfusu da kat kat artmıştır. Bu müsbet geliş-
meye paralel olarak aynı dönemde hâkim unsur olan sahâbenin sayısında bü-
yük oranda azalma olmuş, haliyle toplum üzerinde ilk yıllarda görülen etki-
leri kalmamıştır. Doğan boşluk İslâm toplumuna yeni katılan ve sahâbî olma-
yan unsurlar tarafından doldurulmuş, bunların etkisi artmış, dolayısıyla sos-
yal ve siyasal hayatta zorunlu bazı değişiklikler ortaya çıkmış, sonuç olarak 
da Hz. Peygamber ve ilk halifeler Hz. Ebû Bekir ve Hz. Ömer dönemlerinde 
görülmeyen olumsuz birtakım gelişmeler, savaşa varan olaylar yaşanmıştır.62

59. Şükrü Faysal, Hareketü’l-feth el-İslâmî fî’l-karni’l-evvel, Beyrut 1982, s. 59 vd.
60. Muhammed b. İbrâhim b. Sâlih Eba’l-Hayl, Târîhu’l-hulefâi’r-râşidîn, Riyad - Kahi-

re 1430/2009, s. 76 vd., 108 vd., 238 vd., 349 vd.
61. Ekrem Ziyâ el-Umerî, Asru’l-hilâfeti’r-râşide, Riyad 1419/1998, s. 268 vd.
62. Mehmet Efendioğlu, Sahâbe ve Sahâbe Dönemi Olayları, İstanbul 2016, s. 58.
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Hulefâ-i Râşidîn dönemini hicrî 30 (650) yılından sonra ortaya çıkan 
fitne olaylarını göz önüne alarak “Fitne Öncesi Dönem” ve “Fitne Sonrası 
Dönem” olmak üzere iki kısma ayırmak mümkündür. Hz. Ebû Bekir ve Hz. 
Ömer’in hilâfet dönemleri ile Hz. Osman’ın hilâfetinin ilk altı yılına tekâbül 
eden “Fitne Öncesi Dönem”de sahâbe tartışma konusu yapılmamış, adâlet 
veya fazilet açısından sorgulanmamış, rivâyetlerinin kabul edilip edilmeye-
ceği konusu gündeme gelmemiş, halifeler dâhil herkes birbirinden duyduğu 
hadisi almış, nakletmiş ve uygulamıştır. Bu dönemde genel olarak sahâbe ile 
Ehl-i beyt mensubu sahâbîler arasında bir ayırım söz konusu olmamış, mes-
cidler ortak kullanılmış, karşılıklı olarak evlilikler, ziyaretleşmeler, yardım-
laşmalar ve görevlendirmeler olmuş, sonradan kesin çizgilerle ortaya çıkacak 
olan ve günümüzde de devam eden ayrılık bu dönemde görülmemiş, hatta 
hiç konuşulmamıştır.63

Yine sonradan tartışma konusu yapılacak ve inanç ve adâlet açısından 
sorgulanması gerektiği iddia edilecek olan Talha b. Ubeydullah, Zübeyr b. 
Avvâm, Amr b. Âs, Mugîre b. Şu‘be, Ebû Hüreyre, Muâviye b. Ebî Süfyân 
ve Velîd b. Ukbe gibi sahâbîler bu dönemde her üç halife nezdinde makbul 
ve muteber kimseler olarak muâmele görmüş; kumandanlık, vâlilik ve zekât 
âmilliği gibi üst seviyede görevlere getirilmiş, fetih hareketlerinin ön planda-
ki isimleri olmuşlardır. Onları yakından tanıyan ilk üç halife haklarında her-
hangi bir tereddüt duymadan kendilerine sınırsız yetkiler kullandırmış, onlar 
da güven veren icraatlarda bulunmuşlardır.64 Bu dönemde genişleyen İslâm 
coğrafyasının fethi sahâbî kumandanlar tarafından gerçekleştirilmiş, vilâyet-
ler sahâbî vâliler tarafından idare edilmiş, tebliğ, eğitim ve öğretim işi sahâbî-
ler marifetiyle yürütülmüş, İslâm tarihinin bu zaman dilimi tamamen sahâbe-
nin elinde şekillenmiştir.

9. Sahâbe Arasındaki İhtilâflar Dinî Değil, Siyâsîdir

Hulefâ-i Râşidîn devrinin “Fitne Sonrası Dönem”inde sahâbenin azalma-
sı, sahâbî olmayan nüfusun kat kat artması ve bu nüfusun içinde ortaya çıkan 
fitne ehli bazı kimselerin kışkırtması neticesinde sahâbe arasında birtakım ih-
tilâflar ortaya çıkmış, hatta savaşlar olmuş, ancak karşılıklı olarak küfür, ni-
fak ve irtidad ile suçlama yapılmamıştır. Bir sahâbînin bir başka sahâbîyi kâ-

63. Efendioğlu, a.g.e., s. 215.
64. Efendioğlu, a.g.e., s. 215-216.
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fir, münâfık veya mürted ilan ettiğine dair bir bilgi sâbit olmamış, bu konu-
da konuşulanlar sahâbe dışında bazı kimseler tarafından dile getirilmiş veya 
sonraki dönemlerde taraf olan bir kısım fırka müntesipleri ve müellifleri ta-
rafından ortaya atılmış ve tartışılmıştır.

Hz. Ali döneminde ortaya çıkan bölünmelerde ve savaşlarda sahâbenin 
büyük bir kısmı tarafsız kalmış, birbirlerine karşı silah çekmekten uzak dur-
muştur. Hayatta olduğu bilinen binlerce sahâbîden Cemel ve Sıffîn savaşla-
rına katıldığı tespit edilenlerin sayısı 35 civarındadır.65 Sahâbe, halife olarak 
Hz. Ali’ye olan bîatini sürdürmüş, ancak beraberinde savaşlara katılmamış-
tır. Şam’da bulunan sahâbîlerin de azı dışında büyük bir kısmı müslümanlara 
karşı savaşmaktan uzak durmuştur.

Cemel ve Sıffîn savaşlarında yer alan ve almayan sahâbîler birbirlerine 
müslümanca muâmelede bulunmuş, savaşlardan sonra ganimet alınmamış, ta-
raflar birbirlerinin cenazelerine katılmış, namazlarını kılmış, imansızlık itha-
mı yapılmamış, lânet okunmamış ve duyulan pişmanlık en üst seviyeden ifa-
delerle dile getirilmiştir.66

Cemel ve Sıffîn’de yapılan savaşlar yönetimi ele geçirmeye yönelik değil, 
Medîne’yi basıp halife Hz. Osman’ı şehîd eden ve şehri abluka altında tutan 
âsîleri buradan uzaklaştırma ve halifenin katillerine kısas uygulanmasını te-
min etmeye yönelik birer teşebbüstür. Taraflar, gelişmeler esnasında yaptık-
ları konuşmalarda savaştan yana olmadıklarını, ortalığın ıslahı için hareket 
ettiklerini açık bir şekilde ifade etmiş, ancak şartlar işi savaşa götürmüştür.67

Değerlendirme ve Sonuç

Bütün bunlardan sonra sonuç olarak şunları söylemek mümkündür:

1. Sahâbe dönemi ve olayları konusunda özellikle tarih kaynaklarına in-
tikal eden pek çok bilgi ve rivâyet, fitne döneminde veya daha sonra-

65. Hâlid Kebîr Allâl, Buhûs havle’l-hilâfe ve’l-fitneti’l-kübrâ, Cezâir 1430/2009, s. 156-
161.

66. Ebû Hanîfe Ahmed b. Dâvûd ed-Dîneverî, el-Ahbâru’t-tıvâl (nşr. Abdülmün‘im Âmir 
ve dğr.), Bağdad ts. (Mektebetü’l-Müsennâ), 151; Ebû Ca‘fer Muhammed b. Cerîr 
et-Taberî, Târîhü’l-ümem ve’l-mülûk, Beyrut 1411/1991, III, 57.

67. Ebü’l-Hasen İzzüddîn Ali b. Muhammed İbnü’l-Esîr el-Cezerî, el-Kâmil fî’t-târîh, 
Beyrut 1399/1979, III, 237; Ebü’l-Fidâ İbn Kesîr ed-Dımaşkî, el-Bidâye ve’n-nihâ-
ye (nşr. Ahmed Ebû Mülhim ve dğr.), Beyrut 1409/1988, VII, 250.
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ki dönemlerde fırka ve grup müntesipleri tarafından uydurulup yayıl-
mıştır. Fitneyi günümüzde bile sürdürmeye ve yeni fitneler üretmeye 
müsâit olan bu bilgi ve rivâyetlerin doğru bir şekilde okunması, anla-
şılması ve değerlendirilmesi gerekir. Bunun için de konu üzerinde de-
rinleşmeye ve buna uzun zaman ayırmaya ihtiyaç vardır. Ancak çok 
kimse konuya yeterli zaman ayırıp derinleşememekte, sıradan bilgi-
lerle yorum yaparak yazmakta ve konuşmakta, bu durum ise yeni ve 
daha büyük problemlerin ortaya çıkmasına neden olmaktadır. Bunu 
dikkate alan hadis âlimleri ve genel olarak Selef-i sâlihîn ile Ehl-i sün-
net uleması sonuç alınamayan bu konuları tartışarak zaman harcamak 
yerine, bunlardan uzak durmayı tercih etmişler ve bu tercihi bir esas 
olarak benimsemişlerdir. Bu tercih bazılarının ileri sürdüğü gibi olay-
ları ve ihtilâfları hasıraltı etmek ve gizlemek değil, sonuç alınamaya-
cak bu işleri tarihe havâle edip ümmete fayda sağlayacak güncel ko-
nularla meşgul olmaya yönlendirmektir.

2. Sahâbe dönemi ve olayları ile ilgili yapılan her çalışma için kaynaklar-
da müspet veya menfi sonuca ulaştıracak nitelikte bilgi ve rivâyet bul-
mak mümkündür. Bundan dolayı da birçok çalışma, çalışmayı yapan 
kişinin ön kabulüne, bakış açısına, bilgi tercihine ve insafına göre lehte 
veya aleyhte sonuçlanabilmektedir. Bu durum bilgi ve rivâyet kullanır-
ken ulu orta değil de, rivâyetlerin sahîh, bilgilerin de doğru olanlarını 
arayıp bulmanın ve kullanmanın ne kadar önemli olduğunu gösterir. 
Sahâbe konusu Kur’ân ve Sünnet’le yakından ilgili olduğu için bu hu-
susta yapılacak çalışmalarda kullanılacak bilgi tercihi ilâve bir hassâsi-
yet gerktirmektedir.

3. Sahâbe tartışılacak ve aleyhinde konuşulacak değil, hürmet gösterilecek 
ve rahmetle anılacak, ayrıca hatalarından ders çıkarılacak, güzel yön-
leri de örnek alınacak bir nesildir. Onlarla ilgili izlenecek en emîn ve 
isabetli yol herhalde Cenâb-ı Hakk’ın âyette buyurduğu üzere onlara 
hayır dua etmek ve muhabbetle yaklaşmaktır. Allah Teâlâ sahâbeden 
sonra gelen müslüman nesillerin vasıflarından birinin şu şekilde dua 
etmek olduğunu belirtir: “Rabbimiz! Bizi ve bizden önce inanmış olan 
kardeşlerimizi bağışla, kalbimizde mü’minlere karşı kin bırakma!”68

68. el-Haşr, 59/10





ÂLİM KİMDİR?

Doç. Dr. Özgür Kavak

İstanbul Şehir Üniversitesi İslami İlimler Fakültesi

“Âlimler peygamberlerin vârisleri-
dir.” (Ebû Dâvud, “el-İlm”, 1)

Müslüman olmak, teslim olmakla mukayyet… Teslim olunacak olan 
ise nihayetinde bir ahkâm bütünü. Bu ahkâmın öğrenilmesi, doğ-

ru bir şekilde anlaşılıp yaşanması Hz. Peygamber’e (s.a.v.) ittibaı zorunlu kı-
lar. Ümmetine miras olarak ilmi bırakan Efendimizin vefatından sonra itti-
ba onun mirasçılarına yani âlimleredir. Şu halde âlim olmanın asgarî şartla-
rı kendiliğinden ortaya çıkmaktadır: İlim ve onunla amel. Buna zamanla sı-
nanmışlık ve tali bir unsur olarak resmî bir mansıp sahibi olup olmamanın 
rolü eklenecektir.

Bu yazıda iki temel soruya cevap aranmaktadır:

1. İslâm dünyasında kavillerine müracaat edilen, kendilerine fetva soru-
lan, sözleri ve yazdıkları müslümanların sahih dinî yaşamının inşa edici 
unsurlarından sayılan ümmetin muteber kabul ettiği âlimler nasıl olup 
da bu konumu elde ettiler?

2. İçinde bulunduğumuz çağda klasik dönem ulemâsının makamına talip 
olan kişiler bu ayrıcalıklı konumu nasıl elde edebilirler?
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A) KLASİK DÜNYADA ÂLİM

İlim tahsili, Hz. Peygamber (s.a.v.) döneminden itibaren, ortak sorular 
ve meseleler etrafında bir araya gelen belli bir muhitin varlığını öngörür. Bu 
açıdan Ashâb-ı Suffa’nın ayrıcalıklı bir yeri bulunmaktadır. Şu hâlde klasik 
dünyada âlimi âlim yapan üç temel unsurdan söz edilebilir: Hoca-talebe iliş-
kisi, bu ilişkiyi de kuşatan daha geniş bir ilmî çevrenin varlığı ve sınanmışlık 
(Rıhleyi de ilmî çevre kapsamında görmek gerekli. Nitekim kimi tabakat ya-
zarları bazı âlimlerin istidatlı olmalarına rağmen kendilerini yeterince gelişti-
rememelerini memleketlerinden dışarı çıkmamalarına bağlarlar). Âlimin siya-
setle/resmî bir vazifeyle ilişkisi ise tali bir meseledir.

1. Tahsil Zinciri

Ümmet içerisinde ayrıcalıklı bir konum sahibi olan âlimler hocaları ve 
talebeleriyle anılırlar. Hz. Peygamber’in dizinin dibine oturan ashâb, onla-
rın ilim halkalarında yetişen tabiîn ve sonraki nesiller… İlim halkaları hem 
dinin temel kaynaklarına belli bir usûl çerçevesinde nüfuz edebilmenin, hem 
de artık müdevven hâle gelen dinî bilginin uzun soluklu bir tahsil sürecine 
ihtiyaç duymasının neticesi olarak oluşmuş, bu süreçte bulunarak kendisini 
yetiştiren kimselere “âlim” denilmeye başlanmıştır. Böylesi bir çevreden ba-
ğımsız olarak daha ziyade kendilerine intikal eden kitapları okumak suretiy-
le ilim tahsil etmeye kalkışan kişilerin ümmetin ana çizgisinin dışında kalma-
ları ve hatta oldukça aykırı uçlara gitmeleri, yalnızca kitapların değil, böylesi 
bir ilmî muhitin, hoca-talebe birlikteliğinin âlimi vücuda getirdiğini gösterir.

Şu hâlde iyi bir âlim olmak için iyi bir hoca sahibi olmak başat bir mevki-
dedir. Teşekkül dönemi hadis ilminden bir örnek verelim: “İmam Malik’in ta-
lebesi olan İmam Şafiî, Ahmed b. Hanbel’in hocasıdır. Ahmed b. Hanbel’in ta-
lebeleri arasında Müslim, Ebû Dâvûd, Tirmizî ve Nesâî yer alır. Buhârî’nin Ah-
med b. Hanbel’den ziyadesiyle istifade ettiği bilinmektedir. Müslim Buhârî’nin 
yakın dostu, Tirmizî talebesidir. Ebû Dâvûd aynı zamanda Tirmizî’nin hoca-
sıdır.”1 Görüleceği üzere İslâm dünyasının en önemli hadis külliyatını tedvin 
eden isimlerin neredeyse tamamı birbirine hoca-talebe ilişkisi içerisinde bağ-

1. Bu ilişkiler ağını Ahmed b. Hanbel özelinde görmek için bk. M. Yaşar Kandemir, 
“Ahmed b. Hanbel”, TDV İslâm Ansiklopedisi, https://islamansiklopedisi.org.tr/ah-
med-b-hanbel#1 (26.12.2018).
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lanmaktadır. Benzer ilişkiler ağı özellikle teşekkül döneminde farklı ilim dal-
larında onlarca âlim için söz konusudur.

2. İlmiyle Âmil Olmak

Hocanızın güçlü bir birikim sahibi olması kuşkusuz bir ön koşuldur. Ama 
“ayrıcalıklı bir konum sahibi” olmanız için tek başına yeterli değildir. Ho-
ca-talebe ilişkisinin bir çevreye dönüştüğü ortamlarda uzun süre geçirmeniz, 
canlı bir tartışma ortamında pişmeniz gereklidir. Ancak tek başına bu da yet-
mez. “Ayrıcalıklı bir konum sahibi” olmanız, yani hem halk seviyesinde müs-
lümanların size müracaat etmeleri hem de ulemâ tarafından dikkate alınan 
biri olmanız için ilminizle amel etmeniz şarttır. Daha açık bir ifadeyle “ayrı-
calıklı bir konum sahibi âlim” olmak için bahsi edilen süreçlere tâbi olarak 
bilgi sahibi olmak yeterli değildir. Birikimli olmak sizi “bir dereceye kadar 
âlim” yapar. “Gerçek âlim”, ilmiyle âmil olmalıdır. Meşhur Hanefî fakîhi Se-
rahsî’ye (ö. 483/1090 [?]) kulak verelim:

“Fıkıh üç şeyin bir araya gelmesi halinde tamam olur: Öncelikle dinden 
olduğu bildirilen (meşruât) hususları bilmek gerekmektedir. İkinci olarak din-
den olduğu bildirilen bütün bu hususlarda nasları manâlarıyla birlikte bilmek; 
hükümlerin usûl ve fürûa müteallik yönlerinde tam bir bilgi sahibi olmak şart-
tır. Son olarak ise bunlarla amel etmek gereklidir. Bu konuda amaçlananın 
tam anlamıyla gerçekleşmesi için hakkında bilgi sahibi olunan şeylerle amel 
edilmesi gereklidir. Dinden olduğu bildirilen hususları bildiği halde bildikle-
ri hakkında yukarıda işaret dildiği şekilde bir bilgi sahibi olmayan kimse râ-
vi konumundadır. Bu konuda gerekli bilgileri edindiği halde amel etmiyorsa 
o kimse ancak bir yönüyle fakîh sayılır. Ancak bildiği ile amel de ediyorsa o 
kimse Hz. Peygamber’in ‘Şeytana karşı bin âbidden daha şiddetlidir.’ dediği 
gerçek fakîh olmuş olur.”2

3. Sınanmışlık: Münâzaralar, Şerh-Haşiye Geleneği, 
Reddiyeler…

Alanında “ayrıcalıklı bir konum sahibi” bir hocadan eğitim alsanız, el-
verişli bir ilmî muhitte yetişseniz ve Serahsî’nin işaret ettiği gibi “edeb, ah-

2. Şemsüleimme es-Serahsî, Usûlü’s-Serahsî, (haz. Ebu’l-Vefa Efganî), Haydarabâd: ts., 
s. 9-11.
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lâk ve ilmiyle” temayüz etmiş de olsanız yine de “ayrıcalıklı bir konum sahi-
bi” bir âlim olmanız için eksik kalan bir şeyler var. Zira âlimin sadece zama-
nının ruhuna hitap etmekle yetinmeyip çağları aşan bir nefha taşıması, an-
cak farklı sınanma yollarından geçmesiyle mümkün. Bu sınanma o âlim ha-
yattayken olabileceği gibi vefatının üzerinden yüzlerce yıl geçtikten sonra da 
olabilir. Bu kabil sınanma yolları arasında yazılan eserlerin ulemâ tarafından 
nasıl algılandığı, makbul yahut merdud olarak görülüp görülmediği gibi hu-
suslar başat bir mevkidedir. İslâm dünyasında ulemâ arasındaki ilişkiler ağı 
öylesine güçlüdür ki, herhangi bir dönemde herhangi bir İslâm şehrinde ya-
zılan herhangi bir kitaba olumlu yahut olumsuz tepki o şehre çok uzak di-
yarlardan ve çok farklı zaman dilimlerinden gelebilir. Hatta yeri gelir, ken-
di rahle-i tedrisinde yıllarını geçiren bir talebesi âlime reddiye yazabilir. Do-
layısıyla âlim vasfınızla eser yazmak, sadece bulunduğunuz çevreye hitap et-
mek değil, bütün bir darülislâma seslenmek; sadece yaşadığınız çağa değil, 
Kıyamet’e değin var olacak bir muhatap kitlesiyle yüzleşmektir. Şerh, hâşi-
ye, ta’lîk ve ihtisarı kuşatan telif geleneği tam olarak bu türden bir ilmî mesa-
iye işaret eder. “Ayrıcalıklı bir konum sahibi” olan âlimlerin metinleri fark-
lı dönemlerde onlarca âlimin dilden akaide, hadisten tefsire ve fıkıh usulü-
ne kadar geniş bir ilmî birikime yaslanan tenkit süzgecinden geçer. Bir metin  
–tabir câiz ise– “tutmuş” bir metin ise hemen her yüzyılda üzerine bu türden 
emekler harcanır, yeniden üretilir, yorumlanır, eleştirilir. Bu husus, aynı za-
manda muazzam bir tenkit geleneğinin muhatabı olacağını bilerek söz söyle-
mek gerekliliğini de ortaya koyar. Zira bu mesai sadece yazılan metni açık-
lamak yahut özetlemekten ibaret olmayıp onu didik didik tahlil etmek, kay-
naklarını sorgulamak, yorumlarını tenkit etmek ve yeri geldiğinde itiraz edip 
metinde savunulan görüşü reddetmek kabilinden bir ameliyeye işaret eder. 
Yazılan her bir eser onlarca âlimin bu türden emeğine layık olamayacağı için 
“muteber” metinler, bu açıdan son derece yetkin metinler, bunların yazarla-
rı da doğal olarak aynı kemâli haiz âlimler olmaktadırlar. Kısacası, elenenler 
terkedilir, tutulanlar yoluna devam eder.3

Sınanmışlığın bir diğer boyutu devlet ricâli, ulemâ ve halkın gözü önün-
de cereyan eden münazaralar, umuma açık olarak kurulan ilim meclisleridir. 

3. Şerh ve hâşiye geleneğinin ehemmiyetine dair bazı tespitler için bk. İsmail Kara, İlim 
Bilmez Tarih Hatırlamaz: Şerh ve Haşiye Meselesine Dair Birkaç Not, İstanbul: Der-
gâh Yayınları, 2011, 198 s; Bu geleneğin ehemmiyetini bir Osmanlı âlimi özelinde in-
celeyen bir çalışma için bk. Özgür Kavak, Bir Osmanlı Kadısının Fıkhî Müktesebâtı, 
Veliyyüddîn Cârullah Efendi’nin Fıkıh Notları ve Câmiü’r-rumûz Hâsiye’si, İstanbul: 
Klasik, 2016, 344 s. 
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Henüz hayattayken “ayrıcalıklı konum sahibi” bir âlim olup olmadığınız bu 
tür sınanmalardan alnınızın akıyla çıkmanızla mümkündür. Bu hususta en et-
kileyici örneklerden biri İmam Buhârî’nin (ö. 256/870) Bağdat’taki sınanma-
sıdır. Ebû Ahmed İbn Adî’nin (ö. 365/976) rivayetine göre, hayatı boyunca 
onlarca şehir gezen Buhârî’nin yolunun Bağdat’a düştüğünü haber alan mu-
haddisler onu sınamak amacıyla yüz hadis-i şerif belirlerler. Bu hadislerin ri-
vayet zinciri ile metinlerini birbirleriyle karıştırıp aralarından seçtikleri on ki-
şiye onar hadisi paylaştırırlar. Sıra halkın ve muhtelif İslâm şehirlerinden ilim 
tahsili ve tedris için Bağdat’a gelen ulemâ ve talebe-yi ulûmun katılımıyla ger-
çekleşecek büyük toplantıya gelir. İmam Buhârî, kendi coğrafyasından değişik 
amaçlar için Bağdat’a gelen hemşerilerinin de dinleyici olarak hazır bulundu-
ğu toplantı yerine gelince seçilen kişiler bu hadisleri sırayla sorup ondan bil-
gi isterler. Buhârî, okunan her hadisten sonra “Bilmiyorum.” der. Yüz hadis 
böylece kendisine okunur. Her seferinde cevabı aynıdır: “Bilmiyorum.” Bü-
yük çoğunluğu avamdan olan hemşerileri hayal kırıklığına uğrarken, işin eh-
li ulemâ biraz sonra olacakları tahminde zorlanmazlar. Zira hadisler bittiğin-
de Buhârî önce ilk soruyu yönelten kimseye döner. Onun okuduğu on hadi-
si önce hatalı haliyle, sonra da isnad-metin uyumunun olması gerektiği haliy-
le tek tek söyler. Sonra diğerine, ardından bir ötekisine… Böylece yüz hadi-
si hatalı ve doğru halleriyle mecliste hazır bulunanların hayret dolu bakışla-
rı arasında ayrı ayrı söyler. Artık, Buhârî hakkında kimsenin tereddüdü kal-
mamıştır. Herkes onun hâfıza gücünü ve engin hadis birikimini takdir eder.4

4. Âlimin İktidarla İmtihanı  
Yahut Gerçek İktidar Sahibi Kimdir?

Bunca sözün sonunda geriye tek bir mesele kalıyor. Diploma, akademik 
unvanlar ve kurumsal mensubiyetlerin ehemmiyetli olduğuna inandırılarak 
yetişen biz modernlerin zihnini kurcalayacak bir mesele: Resmî bir vazife sa-
hibi olmanın yahut daha kuşatıcı bir ifade ile söylersek âlimin siyasetle ya-
kın bir ilişki içerisinde olmasının “ayrıcalıklı bir konum sahibi” olmasına et-
kisi var mıydı?

Böylesine prestijli bir mevki işgal eden ulemânın siyasî iktidarlarla ilişkisi 
İslâm tarihini meşgul eden bir meseledir. Zaman zaman “gerçek iktidar sahibi 

4. İbn Hacer el-Askalânî, en-Nüket alâ’bni’s-Salâh, (haz. Rebî b. Hâdî Umeyr), Medi-
ne: 1984, c. I, s. 868-880.
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kimdir?” sorusuyla da irdelenen bu meselede özellikle “Ey iman edenler! Al-
lah’a itaat edin, Resûl’e ve sizden olan ülü’l-emre itaat edin.” (Nisa, 59) âye-
tindeki ülü’l-emrin nasıl anlaşılacağı, kimlerden oluştuğu hususu öne çıkar. 
Mevcut yorumların bir kısmı ülü’l-emrin sadece ulemâdan ibaret olduğunu id-
dia ederken, diğer yorumlar bu makamı ulemâ ve siyasîlere birlikte verir. Or-
tada farklı “iktidarlar” olunca ve bunlar farklı zümrelere tevdi edilince uyum 
imkânı olduğu kadar, çatışma ihtimali de söz konusudur.

Bu sebeple Fahreddîn Razî “Emîr ve sultanların amelleri ulemânın fetva-
sına uygun olmalıdır. İşin aslına bakarsanız ulemâ emirlerin üstündeki yetki-
yi temsil eder.”5 derken İbnü Kayyim el-Cevziyye ise “Siyasîlere yalnızca “il-
min” gereğini emrettiklerinde itaat edilir. Dolayısıyla onlara itaat, âlimlere 
itaatle mukayyettir. Çünkü itaat sadece dine uygun ve ilmin emrettiği husus-
larda söz konusudur” demektedir.6 Hanefî fakîh Saîd b. İsmâil’in bu husus-
taki görüşleri ise daha ortak bir noktaya işaret etmektedir:

“Tüm insanların siyasîlere (ümerâ) itaat etmeleri farzdır. Ümerânın ise 
ulemânın kavillerinin dışına çıkmamaları gerekmektedir. Mülk ve ilim 
kardeş, âdeta ikizdirler ve varlıklarının idamesi birbirlerine bağlıdır. 
Ümerâ, şeriatın emirlerine uymak durumundadırlar. Dolayısıyla şeriatın 
dışına çıkan her emîr aslında emîr olmasının anlamını kaybetmiştir, sûre-
ten emîr olsa bile. Ulemâ, şeriatın emirlerinin muhafızları, peygamberle-
rin vârisleridirler. Peygamberlere itaat farz olduğuna göre, onların elçisi 
olanlara ve onlar adına konuşan kişilere de itaat farzdır.”7

Şu halde ilim sıfatını haiz olmayan siyasîler ile siyasî iktidarı elinde tut-
mayan ulemâ arasında nasıl bir ilişki kurulmalıdır? Fiili yaptırım gücünü 
elinde tutanlar mı, yoksa dinî ve toplumsal statüsü gereği önemli bir meş-
ruiyet kaynağı olanlar mı esas olacaktır. Çatışmayı aşacak, ikili bir uyum 
mekanizması kurmak mümkün müdür? Yoksa taraflar birbirlerinden bütü-
nüyle ayrı ve kendilerine biçilen bir alanda mı söz sahibi olacaklardır? Bu 
kabil sorulara Manisalı bir âlimin, Muhyiddin Kafiyecî’nin (ö. 1474) ceva-
bı şu şekildedir:

5. Fahreddin er-Râzî, Tefsîrü’l Fahri’r-Râzî (el-Meşhûr bi’t-tefsîri’l-kebîr ve mefâtî-
hi’l-ğayb), Dârü’l-Fikr, 1981, c. X, s. 150.

6. İbnü Kayyim el-Cevziyye, İ‘lâmü’l-muvakkıîn an Rabbi’l-âlemîn, (haz. M. Âlü Sel-
mân), Cidde/Riyad: Dârü İbni’l-Cevzî, 1423, c. III, s. 16.

7. Said b. İsmail el-Aksarâyî, Siyâsetü’d-dünyâ ve’d-dîn, Konya Bölge Yazma Eserler Kü-
tüphanesi, Akşehir, nr. 228, vr. 9b.



ÂLİM KİMDİR? • 201

“Âlimlerle hükümdarlar arasındaki ilişkinin üç boyutu vardır: Aşağıda 
olma, eşit olma ve üstün olma. Âlimlerin hükümdarların aşağısında ol-
ması, günümüzdeki âlimlerin çoğunda görüldüğü üzere, siyasîlerin eşiği-
ni eskitecek şekilde sürekli onların yanına gidip gelmeleri, dünyalık şey-
ler uğruna izzet-i nefslerini alçaltmaları ve huzurlarına girmeleridir. Bu 
ilişki biçimi ruhsat hükmünü alır.
Âlimlerin hükümdarlara eşit olması, hükümdarların onların yanına gidip 
gelmeleridir. Bunda herhangi bir sorun yoktur.
Âlimlerin hükümdarlardan üstün olması, hükümdarlardan uzak durma-
ları, ne senin onları ne de onların seni görmesidir. Daha güvenli olan bu 
ilişki biçimi aynı zamanda azimet hükmünü alır.”8

Kısaca söylemek gerekirse bir âlim için “ayrıcalıklı bir konum sahibi ol-
mak”, kurumsal bir mensubiyetle de resmî bir vazife ile de doğrudan ilişki-
li değildir. İslâm dünyasında âlim, soy-sop, diploma, mansıp gibi hususlar-
la değil, takva ve ehliyetiyle öne çıkar. Hocaları, talebeleri, eserleri ve nasıl 
bir yaşam sürdüğüdür önemli olan, bulunduğu makam değil. İçinde bulunu-
lan şartlara göre resmî vazife almayı tercih eden âlimler olduğu gibi, siyaset-
le ilişkinin yozlaştırıcı etkisinden korkarak bundan imtina edenler de olmuş-
tur. Mamafih, “ayrıcalıklı bir konum sahibi” olan âlimlerin siyasîler tarafın-
dan göz ardı edilmeleri mümkün değildir. Zira siyasîler de, halk da bilir ki, 
onlar Hz. Peygamber’in varisleridir. Bu sebeple her devirde ulemâdan bek-
lenen emr-i bi’l-maruf ve nehy-i ani’l-münker kaidesi uyarınca siyasîlere na-
sihat etmek, onları ısrarla irşad ve ikaz etmektir. Ulemânın bu rolüne bigâne 
kalan siyasîlerle karşılaştıklarında da hem Emevî hem de Abbâsî iktidarlarını 
görmüş olan Ebû Hanife’nin örnekliği oldukça yol göstericidir.9

5. İzzetli Bir Âlimin Siyasîlerle İmtihanı

Bu konuda dikkat çekici bir misal ile bu yazının klasik âlim prototipi-
ne ayırdığımız kısmını sonlandıralım. Buraya kadar sıraladığımız tüm şart-
ları kendisinde toplamak suretiyle döneminin en önemli ilmî mercilerinden 
biri olan Şafiî fakihi İzzeddîn b. Abdüsselâm (ö. 660/1262), bazı siyasîlerin 

8. Muhyiddin Kafiyeci, Seyfü’l-mülûk ve Seyfü’l-Kudat, (Haz. Nail Okuyucu), İstanbul: 
Türkiye Yazma Eserler Kurumu Başkanlığı, 2018, s. 114.

9. Ebu Hanife’nin siyasilerle/siyasi iktidarla ilişkileri için bk. Mustafa Uzunpostalcı, 
“Ebû Hanîfe”, TDV İslâm Ansiklopedisi, https://islamansiklopedisi.org.tr/ebu-hani-
fe#1 (11.12.2018).



202 • İSLÂM DÜŞÜNCESİ KILAVUZU

dinî ahkâmı dikkate almayan uygulamalarına karşı tavizsiz bir tavır içerisi-
ne girerek emr-i bi’l-marûf nehy-i ani’l-münker ilkesine her daim bağlı kal-
mıştır. Farklı sultanlıklar altında geçirdiği ömrü siyasîlerle bu açıdan yaptığı 
mücadelelerle ve inandığı doğrular uğruna hapis, sürgün ve görevden azil gi-
bi cezalara duçar olmakla doludur. Başına gelen can yakıcı hadiselerden biri-
si şöyle aktarılır: Dımaşk Eyyûbî Sultanı el-Melik es-Sâlih İmâdüddîn, Mısır 
Eyyûbî Sultanı el-Melik es-Sâlih Necmeddîn Eyyûb’a karşı Haçlılardan yar-
dım ister. Bu sebeple müslümanlara ait bazı kaleleri onlara bırakır. Hatta on-
ların Dımaşk’a girerek silah satın almalarına imkân tanır. Bunun üzerine İz-
zeddîn b. Abdüsselâm onun aleyhinde fetva verir ve Cuma hutbelerinde ona 
dua etmeyi bırakır. Sultanın tepkisi sert olur: Önce onu hapseder, sonrasın-
da da Dımaşk’tan sürer.

İbn Abdüsselâm’ın kendisine yeni yurt olarak seçtiği Mısır’da bulunduğu 
dönemde de benzer problemler baş gösterir. Mesela dönemin veziri Fahred-
dîn Osman bir caminin avlusuna eğlence yeri inşa edilmesi emrini verir. Bu-
nu işiten İbn Abdüsselâm derhal oğullarını da yanına alarak inşaat alanına gi-
der ve inşaatı yer ile yeksan eder. Bununla da kalmaz. Vezirin İslâm hukuku-
nun yöneticilerde bulunmasını şart koştuğu “adâlet” vasfını kaybettiğini ilan 
eder. Bir başka ifade ile onun verdiği bu emir yüzünden “fâsık” olması hase-
biyle meşruiyetini kaybettiğini haykırır. Ardından da tüm zamanların en say-
gın makamlarından olan baş kadılık vazifesinden istifa eder.10

Toparlayalım: “Ayrıcalıklı bir konum sahibi” olarak kabul edilen âlim-
ler, hoca-talebe ilişkisinin bulunduğu ilmî bir muhit içerisinde yetişen, esas-
lı bir ilmî birikimi haiz oldukları farklı sınanmışlıklar yoluyla ispat edilen ve 
doğru bildikleri ile amel edip bu konuda hakkı söyleyerek hakikate sahip çık-
makta tavizsiz davranan âlimlerdir. Bu evsafa sahip olduktan sonra ümmet 
tarafından “dikkate alınmaları ve kendilerine ittiba edilmeleri için” belli bir 
mansıpta bulunup bulunmamaları arasında bir fark yoktur.

B) MODERN DÖNEMDE ULEMÂ

İslâm dünyasında modernleşme sürecinin başlangıcından itibaren şekille-
nen İslâm düşüncesi yaşanan siyasî ve hukukî dönüşümler muvacehesinde kla-

10. İzzeddîn b. Abdüsselâm’ın başından geçen hadiseler için bk. H. Yunus Apaydın, “İbn 
Abdüsselâm, İzzeddin”, TDV İslâm Ansiklopedisi, https://islamansiklopedisi.org.tr/
ibn-abdusselam-izzeddin (11.12.2018).
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sik İslâm ilim ve metodolojilerin geçerliliğinin ve toplumsal karşılığının ciddi 
biçimde sorgulandığı ve klasik birikimin geçmiştekinden farklı algılanmaya 
başladığı veya bütünüyle terk edildiği bir devrede tezahür etmiştir. Esas itiba-
riyle Batı merkezli sömürgeleştirme faaliyetleriyle yüz yüze kalmanın ortaya 
çıkarttığı sorunlar büyük oranda ilerleme-geri kalma ikiliği içerisinde analiz 
edilmiştir. Dönemin hâkim tasavvuru haline gelen “Batı’nın ilerlediği, müslü-
manların geri kaldığı” iddiası büyük oranda hem entelektüeller hem de dev-
let görevlileri tarafından içselleştirilerek müslüman coğrafyada yanlış gittiği 
düşünülen birtakım hususların düzeltilmesinde yeni arayışların peşine düşül-
müştür. Karşımıza daha ziyade klasik dünyada bid’atlerle mücadele ve Sün-
net’i ihya gibi bir ameliyeye işaret etmek amacıyla kullanılan ıslah ve tecdîd 
kavramlarıyla çıkan bu arayışlar11 bir yönüyle devlet bünyesindeki ıslahatla-
rı, diğer yönüyle müslümanların yaşam ve düşüncelerindeki yanlışlıkların gi-
derilmesini ve özellikle dinî ilimler sahasında yenilenme düşüncesi ekseninde 
şekillenen yeni bir yaklaşımın yerleştirilmesi faaliyetlerini kapsar.

1. Ulemânın Aşındırılan Konumu

Büyük oranda klasik âlim prototipinin temsil ettiği dünyanın aşındırıl-
ması şeklinde tezahür eden bu faaliyetler İslâm ilimlerinin gerek kaynak ve 
usûl, gerekse tartışma noktalarında kapsamlı ve etkili tezler geliştirmiş, ni-
hayetinde geri kalmışlıktan bir çıkış yolu olarak siyasetin önünün açılması-
na ve ulemânın arka plana itilmesine müncer olacak değerlendirmeler orta-
ya çıkartmıştır. Zira Batı ilerlemesi için Kilise’nin istibdadından kurtulmak, 
din ile dünyanın arasını ayırmak ve hürriyet erdemine vakıf insanların de-
mokrasi merkezli bir siyaset düzeni kurmaları gösterilirken buna mukabil 
İslâm dünyasının geri kalmışlığı mezhepler eliyle temsil edilen “hukuk/din” 
anlayışı ve halife/sultanlar eliyle temsil edilen “istibdad” odaklı siyaset anla-
yışına bağlanmıştır.

Bu sebeple “çözüm” yolları aranırken öncelikle klasik dünyanın en önem-
li ilmî disiplinlerinden olan fıkıh usulünün “dini doğru bir şekilde anlayıp 
gerekli hükümlerin dinin temel kaynaklarından çıkartılmasına dair bir ilim 
olmaktan ziyade mezhep görüşlerinin temellendirilmesine yönelik savunma-

11. Klasik ve modern tecdîd anlayışlarına dair bir değerlendirme için bk. Özgür Kavak, 
“Modernleşme Öncesi Dönemde Tecdîd Meseleleri: Suyûtî’nin et-Tenbie’si Çerçe-
vesinde Bir İnceleme”, Marife Bilimsel Birikim, 2009, (3): 157-172.



204 • İSLÂM DÜŞÜNCESİ KILAVUZU

cı bir metodoloji olduğu” iddia edilmiştir. Mezhep taassubu ve taklid ise İs-
lâm birliğinin dağılmasına, ümmetin ihtilaflar içerisine düşmesine ve en ni-
hayetinde İslâm dünyasının Batı karşısında geri kalıp mağlup olmasına sebe-
biyet vermiştir. Şu halde terakki için yeni bir din anlayışı, sahih İslâmî yaşa-
mı gerçekleştirecek ve müslümanları ihtilaflardan kurtaracak yeni bir meto-
doloji inşa edilmelidir. Islah/tecdîd kavramlarına dayandırılan bu faaliyeti-
nin en önemli teorik zeminini oluşturan bu metodoloji İslâm’ın getirdikle-
rinin ‘sırf dinî hükümler’ ve ‘dünyevî hükümler’ şeklinde ikiye ayrılmasına 
dayanır. İnanç ile bir takım helal ve haramlardan müteşekkil olan “sırf dinî 
hükümler” sahası ictihad ve taklide kapalı bir alandır. Müslümanlar temel 
dinî kaynaklardaki bu konulara dair hükümleri aynıyla benimsemelidirler. 
Büyük oranda muamelât sahasını kapsayan dünyevî hükümler ise ictihad fa-
aliyetinin yürütülebileceği alanı teşkil eder. Değişime ve yoruma açık olan 
bu alanda tüm ümmetin tabi olması gereken hükümler “genel nas” tabiriyle 
ifade edilen “maslahat, hak ve adalet” kriterlerine göre belirlenir. Buna gö-
re içerisinde bulunulan çağda en uygun hükümler “genel nassa” uygun olan 
hükümlerdir. Cüzî naslarla çelişme durumunda genel nas asıl olacak ve cüzî 
nasla amel edilmeyecektir. Genel nassa dayalı olarak yeni hükümlerin “icti-
had” yoluyla elde edilmesi işini ulü’l-emr üstlenecektir. “Ulü’l-emr” ise kla-
sik fıkıh literatüründe “müctehid” olarak nitelenen kişinin modern çağdaki 
mukabili olarak büyük oranda “parlamenterlere” işaret etmektedir. Bu ki-
şilerin hükme varma yöntemi “şûrâ” (meclis çatısı altında müzakere) olarak 
belirlenmekte, vardıkları hüküm ise, tam bir ittifakla alınmasa dahi, “icma” 
olarak nitelenmektedir. Nihayetinde halifeye, ulemâya ve halka düşen ise bu 
hükmü “taklid” etmektir.12

Ulemânın klasik dönemde elde ettiği ayrıcalıklı konumunun altını oyan 
bu arayışların kurumsal karşılığı siyasette halifenin gücünü yitirdiği, demok-
rasi arayışlarından esinlenen modern devlet yapısı, eğitimde mektebleşme ve 
yeni müfredat arayışları, hukukta kanunlaştırma hareketleri, ekonomide fa-
izin tecviz edildiği yeni iktisadi sistemin meşrulaştırılması, bilim alanında da 
büyük oranda mucizelerin farklı yorumlarla devre dışı bırakılıp pozitivist bir 
anlayışa teslimiyet ortaya çıkar. Özellikle medresenin yanında ve karşısında 
konumlanan modern “mektep”ler artık âlim prototipinin yerini “bürokrat” 
ve memur” tipine terk etmesinin zeminini hazırlar. Modern dönemde ulemâ 
karşıtlığı şeklinde kurgulanan bu değişiklik beraberinde “dinîn geçerlilik ve 

12. Müellifin ıslah anlayışı ve bu tebliğin ilk kısmının detaylı bir analizi için bk. Özgür 
Kavak, Modern İslâm Hukuk Düşüncesi, Reşid Rıza Örneği (İstanbul: Klasik, 2010).



ÂLİM KİMDİR? • 205

hâkimiyet alanının zayıflatılması” (ve belki de bütünüyle yitirilmesi) ile neti-
celenir. Fıkıh usulü tenkidiyle başlayan ulemâ aleyhindeki söylem farklı ens-
trümanlarla da tahkim edilir: “İslâm’da ruhbanlık yoktur”, “İslâm akıl dini-
dir”, “İslâm eşitlik dinidir”, “Taklid ve mezheb taassubu kötüdür”, “Geri kal-
manın sebebi ulemânın din yorumudur” şeklindeki sloganvari ifadelerle de 
bu anlayış büyük oranda yerleştirilmeye çalışılır.13

2. Modern Dönemde Yüksek Din Eğitimi:  
Metnin Kendisi mi Bağlamı mı Önemlidir?

Ulemânın zayıflatılmasıyla doğan boşluk yeni çağın ruhuna uygun yüksek 
din eğitimi kurumlarıyla doldurulmaya çalışılır: Hind Alt-Kıtası’nda Camb-
ridge ve Oxford model alınarak Sir Seyyid Ahmed Han tarafından 1875 yı-
lında kurulan Aligarh Koleji (Mohammadan Anglo-Oriental College),14 Mı-
sır’da “Ezherin ıslahı” başlığının sürekli gündemde olması ve Reşid Rıza’nın 
İlim/Davet ve İrşad Okulu teşebbüsünde görüldüğü üzere alternatif arayışlar,15 
hilâfet merkezi Türkiye’de kurulan modern mektepler.16

Bu okullar büyük oranda devlet desteğiyle kendisine yer açmaya çalışır-
ken aynı zamanda klasik dünyanın temsil ettiği medrese de, gittikçe zayıfla-
yarak da olsa, varlığını sürdürmeye çalıştı. Böylece süreç içerisinde neredey-
se tüm İslâm coğrafyasında biri modern “mektepli”, diğeri klasik “medreseli” 
iki farklı “âlim” tipi neşet etti. Mamafih taraflardan birinin klasik birikimle 
arasındaki mesafe, diğerinin modern olanı yok sayan tavrı neticesinde bu ça-
tallanma birbirini beslemek yerine birbirine rakip olarak görüldü, tarafların 

13. İsmail Kara, “İslâm’da Ruhbanlık Yoktur” Söylemi Etrafında Dînî Otorite ve Ulemâ 
Üzerine Birkaç Not”, M.Ü. İlahiyat Fakültesi Dergisi, 21 (2001/2): 5-21.

14. Ahmed Han’ın din anlayışı ve bu çerçevedeki faaliyetleri için bk. Özgür Kavak, “Mo-
dernizmin Dönüstürücü Etkisi: Seyyid Ahmed Han ve Ahkâmın Dünyevîleşmesi.” 
Divan İlmî Araştırmalar, 2013 (14): 137-164.

15. Okulun tüzüğü ve müfredatına dair bk. Reşid Rıza, “Nizâmü Medreseti Dâri’d-Da’ve 
ve’l-İrşâd”, Mecelletü’l-Menâr, XIV/10 (Selhü Şevvâl 1329/22 October 1911): 785-
797; “el-Ulûm ve’l-fünûn elleti tüdresü fi dâri’d-da‘ve ve’l-irşâd ve tarîkatü tedri-
si külli ilmin minhâ fi kismi’d-düât ve’l-mürşidîn”, Mecelletü’l-Menâr, XIV/11 (30 
Zilkade 1329/21 November 1911): 801-821. 

16. Yüksek din eğitiminin durumunu Osmanlı’nın son döneminden başlayarak Cumhu-
riyet dönemi kuşatacak şekilde ele alan kapsamlı bir inceleme için bk. İsmail Kara, 
Cumhuriyet Türkiyesi’nde Bir Mesele Olarak İslâm 2, İstanbul: Dergâh Yayınları, 
2017, s. 207-412.
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birbirlerine yönelttikleri ithamlarla da aradaki uçurum açıldı. Etkileri günü-
müze kadar devam eden bu çatallanma sürecinde taraflar birbirilerini farklı 
vesilelerle itham ederken ümmetin enerjisi büyük oranda tüketildi: Bir taraf-
ta sadece kuruluş amacını dikkate alıp süreç içerisinde geçirdiği dönüşümü 
görmezden gelerek dile getirilen modern din eğitiminin âlim değil aydın din 
adamı yetiştirmeyi hedeflediği iddiası, öte yanda metnin içinde kalıp daha zi-
yade alet ilimleri tahsiline odaklanan ve dünyanın gidişatından bihaber med-
rese hocası profili ve bu iki profil arasına sıkışıp kalan nesiller…

3. Modern Dünyada Âlim Prototipi

Şu halde içinde bulunduğumuz çağdaki âlim nasıl bir âlim olmalı? Nasıl 
bir âlim profili hedeflenmelidir? Birbiriyle bağlantılı olan bu sorular aslında 
büyük oranda “yüksek din eğitiminin mahiyeti nasıl olmalı?” şeklindeki bir 
üst soruyla irtibatlıdır. Bu büyük soru özellikle Türkiye şartlarında “üniver-
site” ve “medrese” olarak ayrılan iki farklı yaklaşımın sağlıklı bir şekilde bir-
leştirilmesine yönelik çabalarla irdelenmelidir.

Âlim adayı herkes klasik birikimle irtibat seviyesini metinlere “nüfuz et-
mek” olarak belirlemeli ve bunu yaparken İslâm medeniyetinin geldiği son 
noktanın temsilcisi olan “Osmanlı birikimini” ciddiye almalıdır. Klasik sa-
hih bilgi ile kurulan bu irtibat “amellerinde istikamet sahibi olmak ve her da-
im tezkiye-yi kalb peşinde olmakla birleştirilmelidir. Bu hedefin gerçekleşti-
rilmesi için klasik medrese geleneğinin ihya edilmesi kaçınılmazdır. Mama-
fih büyük oranda tarihin belli bir döneminde kalan ulemâ metinlerinin bizzat 
bulundukları haliyle güne tatbik edilemeyeceği de kavranmalıdır. Bu da kla-
sik birikim içerisinden “ayıklama yapabilmek” hedefini ortaya koyar ki, bu 
ayıklama mezkûr yapılar içerisinde kalarak yapılması oldukça güç bir ameli-
ye olarak tezahür eder.

Bu sebeple mezkûr sürece paralel olarak yaşadığımız dünyayı ve özellikle 
İslâm toplumlarının zihin dünyalarını ve yaşam tarzlarını büyük oranda şekil-
lendiren Modern Batı’yı tanımaya vesile olacak bir diğer eğitim sürecine gir-
mek kaçınılmaz olacaktır. Bu da modern kurumlar olarak önemli bir tecrü-
beyi geride bırakan İlahiyat/İslâmî ilimler fakülteleri vasıtasıyla gerçekleştiri-
lebilecektir. Benzer bir şekilde artık dinî bilginin önemli bir üretim dili hali-
ne gelen “yabancı dillerin” öğrenilmesi bu literatürün takibi açısından elzem-
dir. Yine toplumları “tanımlama” ve “düzenleme” gibi fonksiyonlar bakımın-
dan meseleleri dinî ilimlerle büyük benzerlikler arz eden “Sosyal Bilimler” 
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alanında bir alt yapı elde edilmeli, bu alt yapı felsefe ve tabii bilimlerle tah-
kim edilmelidir. İçinde bulunduğumuz çağda bunlara bigâne kalarak dikka-
te değer işler yapabilmek, ilmî üretimde bulunmak ve hatta tedrîsât sahasın-
da boy göstermek oldukça güçtür.

Böylesi bir altyapıdan mahrum kalındığında ne olacaktır? Öncelikle biz-
zat yaşadığımız çağa olan şahitlik vesilesiyle farklı yollarla öğrendiğimiz bilgi-
ler ve metodolojik bakış bizleri yönlendirecek ve büyük oranda farkında ol-
madan İslâm ilimlerine teorik yaklaşımlar giydirme tehlikesiyle karşı karşıya 
kalınacaktır. Yine sıklıkla rastlanılan problemlerden bir diğeri olan anakro-
nizm tehlikesi baş gösterecektir. Özellikle ilerlemeci tarih yorumu ve dola-
yısıyla pozitivizm anlayışı bu açıdan birçok İlahiyat metnine sirayet etmiş 
durumdadır. Benzer risk alanları arasında ise farklı teorik yaklaşımları aynı 
metinde iç içe geçirmek, hâkim oryantalist söylemi içselleştirmek zikredile-
bilir. Bu sebeple aslında din adına ve dinî bir meseleyi ele aldığını düşünen 
âlim adayı “Site devleti”, “Sosyal dayanışma”, “Tüketici hakları”, “Öteki”, 
“Adâb-ı muâşeret”, “Beden dili” vb. tabirleri âyet ve hadis merkezli din an-
layışının doğal uzantısıymışçasına kullanabilecek, bu kavramların Batı me-
deniyeti etkisiyle icat edilen ve belli bir bağlamın ürünü olduğu gerçeğini ıs-
kalayabilecektir.17

SONUÇ YERİNE

İslâm’da imtiyazlı sınıf olmadığı doğrudur. Peki, “seçkinler topluluğu” 
da mı yoktur? Klasik kaynaklardaki “Ülü’l-emr”, “Ehl-i hal ve’l-akd”, “ha-
vas-avam” mefhumları nasıl anlaşılmalıdır? Din hakkında “gelişigüzel” ko-
nuşmanın önüne kim geçecektir? “Ulemânın” tasfiyesi dinin de tasfiyesi ola-
rak görülemez mi?

Bu can yakıcı sorulara yönelik acil cevaplar geliştirmedikçe sahih bir dinî 
eğitimden ve dolayısıyla sahih bir din anlayışından söz edilmesi mümkün ola-
mayacaktır. Bu yazı boyunca ele aldığımız klasik ve modern ulemâ profili an-
lamlı bir sentez içerisinde buluşturulmadıkça da esaslı bir çıkış yolu bulmak 
mümkün gözükmemektedir. Bu sentez yapılmadıkça tüm gücüyle günümüzü 

17. Kuşkusuz farkında olunduktan sonra belli bir “teori” yahut “kavramın” meramı ifa-
de etmek amacıyla kullanılması burada tenkit edilen olgunun dışında kalmaktadır. 
Bu konuyu siyer özelinde ele farklı cihetleriyle ele alan bir çalışma için bk. Cumhu-
riyet Devri Akademik Siyer Literatürü, Editör: Eyyüp Said Kaya, İstanbul: 2009. 
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etkilemeye devam eden ikilemler yakamızı bırakmayacaktır: Bir tarafta klasik 
birikimin belli bir tarih kesitindeki verilerini dinî hakikat olarak görüp bun-
ları yeni nesillere dayatan kişiler, klasik dünyadan ayıklama yapmayı becere-
meyen, geçmişi bütünüyle kutsayan bazı mollalar. Diğer tarafta İslâm’ın sa-
bit ve değişmez olan hakikatlerini dahi içinde bulunulan çağa göre şekillen-
dirme çabası içerisinde olan akademisyenler. Çağın geldiği noktadaki verile-
ri hakikatin kriteri kabul edip dinî hakikatleri eğip büken, modern kabulleri 
dinî verilerle meşrulaştırma çabasında olanlar…



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-
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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 
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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 
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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. 



İHSÂN AHLÂKININ İMKÂNLARI ÜZERİNE

Prof. Dr. Zafer Erginli

Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi İlahiyat Fakültesi

Giriş ya da Anahtar Terim Olarak İhsân

Tasavvuf İslâm medeniyetinin ahlâk disiplinidir. İslâm ile tasavvuf ara-
sındaki temel ortak paydalar arasında gözle görünür olan en dikkate 

değer nokta ahlâktır.

Ancak ahlâk, günümüzde çok sığ ve yanlış anlaşılan bir kavram olarak 
karşımızda durmaktadır. Öyle görünüyor ki din ve tasavvuf alanlarındaki kö-
tü örneklerin fazlaca gözlenebilir oluşuna bağlı olarak, bu iki alan ile ahlâkı 
birbirinden ayrı görme eğilimleri de gitgide artmaktadır.

Öte yandan modern hayatta, maddi değeri olan şeylere ilgi göstermenin 
daha çok teşvik edildiği ifade edilmektedir. Bu durum kısmen doğru sayılabi-
lir. Ancak kaynaklardaki bilgiler ışığında, tarihin farklı dönemlerinde de ben-
zer şikâyetlerin yer aldığı görülür. Bununla beraber, günümüzdeki durumun 
bizi kendi kültür ve medeniyet çizgimizden uzağa düşürdüğü de bir gerçektir.

Peygamberlerin izini takip eden velîler ve sâlih kullar, ilâhî murâkabe al-
tında bulunduklarının farkında olarak “Allah’ı görüyormuşçasına ibâdet et-
mek” anlamında ihsân seviyesinde [Buhârî, Tefsîr 31/2, Îmân 37; Müslim, 
Îmân 1] bir hayatın peşinde olmuşlardır. “Allah’ı görüyormuşçasına ibâdet et-
me” durumunun velîlerin hâlleri olarak kabul edilmesi1 bunu gösterir. Dola-

1. bk. Süleyman Uludağ, “Velî”, DİA, c. 43, s. 25.
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yısıyla onlar her durumda Mutlak Kudret’le bağlantı kurma, her olgu ve ola-
yı Hak’la ilişkili görme gayretiyle yaşamayı tercih ederlerdi.2

Diğer yandan ihsan kavramının “başkasına iyilik etmek” ve “yaptığı işi 
güzel yapmak” anlamları da3 hatırlanmalıdır. Bu kavram başkasına iyilik et-
me ve yaptığı işi güzel yapma fiillerini Allah’ı görür gibi yaşamakla birleşti-
rir. Ahlâkî bir duruşun mücâdelesi olan bu tavır, dînin sınırları içinde bir ah-
lâk ve fazîlet mücadelesidir.

Ahlâk, ilim/bilgi ve amel/eylemle beraber dînin en önemli üç boyutundan 
biridir. Bu üç unsurdan birinin eksik olması dîni temel fonksiyonlarını yeri-
ne getirmekten uzaklaştırır. Bu çerçevede ahlâk, aynı zamanda ilim ve amelin 
değer planında bütüncül bir sentezini oluşturur. Çünkü sûfî düşünce bütüne 
ve bütüncül bilgiye ilgi duyar. Tasavvufun yukarıda zikredilen temel özelliği-
ne bağlı ikinci genel niteliği, bütüne ve bütünlüğe olan ilgisidir. Bu bütünlük 
arayışının insan üzerinde toplanmasıyla, tasavvufî grup ve hareketlerin sos-
yal hayattaki etki gücünü artırdığı, manevi alanla, insânî ve sosyal alan ara-
sında bütünleştirici etkiler ortaya çıktığı da zikredilmektedir.4 Bu zemin bil-
giyle eylemin, ihlâs denilen tavrın rehberliğinde bütünleştirilmesine de kat-
kı sağlar. Bundan sonraki aşamada karşılaşılan her bir unsur bütün içerisine 
yerleştirilerek geliştirilir.

Bu bütüncül zeminin temel noktası Hakk’ın hükümranlığı, merkezî he-
defi insan, zemini de ahlâktır. Bu durum tasavvufa çoklukta birlik görüntü-
sü verir. Bu zeminin kilit taşı sûfîlerin kendi ahlâkî anlayışlarına temel örnek 
olarak kabul ettikleri Hz. Peygamber’in (s.a.v.) ahlâkıdır.

1. Peygamber Ahlâkı

İslâm ahlâkının yaşayan örneği ve sûfîler tarafından önder kabul edilen 
Hz. Peygamber bir ahlâk âbidesiydi. Buna Allah şâhittir: “Sen elbette yüce 
bir ahlâk üzeresin.” [Kalem 68/4] Buna güzel ahlâkı tamamlamak üzere gön-
derildiğini [el-Muvatta‘, Hüsnü’l-huluk 8; Müsned, II, 381] söyleyen kendi-
si de şâhittir.

2. bk. Mustafa Kara, Tasavvuf ve Tarîkatlar Tarihi, Dergâh Yayınları, İstanbul 2014, 
s. 16-17.

3. bk. Mustafa Çağrıcı, “İhsan”, DİA, c. 21, ss. 544-545.
4. bk. Mustafa Kara, Dervişin Hayatı Sûfînin Kelâmı, Dergâh Yayınları, İstanbul 2005, 

s. 15.
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O’nun ahlâkına en yakınları şâhittir. Kendisine ilk vahiyle peygamberlik 
geldiğinde, içine düşen şüpheyi gidermek isteyen hanımı Hz. Hatîce (r. A.) 
O’na şöyle hitap etmişti: “Sen o denli eli açık, cömert ve hayırsever birisin ki, 
Allah seni Şeytan’ın aldatmalarına düşürmeyecektir.”5 Peygamberlik görevin-
den ve Medine’ye hicretten sonra evlendiği hanımı Hz. Âişe (r. A.) kendisi-
ne O’nun ahlâkını soranlara şöyle cevap vermişti: “O’nun ahlâkı Kur’ân’dı.” 
[Müslim, Müsâfirîn 139]

En yakınlarının şâhitlikleri yeterli görülmeyecekse –ki, günümüzde en 
yakınlarının samîmî olarak iyiliğine şâhitlik ettiği kaç örneğin bulunabileceği 
sorgulanabilir– düşmanlarının şâhitliğine bakılabilir. Çünkü düşmanın olum-
lu şâhitliği, bir kişinin gerçek değerini ortaya koymaya yeterli olmalıdır. Hz. 
Peygamber’e (s.a.v.) düşmanlık edenler de O’nun ahlâkını teslim ederlerdi. 
Bunlardan biri o sırada henüz müslüman olmadığı için O’na düşman olan Ebû 
Süfyan’dı. Bizans İmparatoru Herakleios’un Hz. Peygamber hakkındaki so-
rularına cevap verirken O’nun en dikkat çekici özelliklerinin doğruluk, iffet, 
ahde vefa ve emânete riâyet olduğunu [Buhârî, Bed’ü’l-vahy 7] söylemişti.6 
Bu hususların, Câhiliye toplumunun ahlâk anlayışında yok denecek kadar az 
rastlanan özellikler olduğu kayd edilmektedir.7

Hz. Peygamber’in (s.a.v.) bu az rastlanır ahlâkî olgunluğu, sûfîlerin en 
önemli rehberi olmuştur. Sûfîlerin canlı bir mürşidden istifâde ederek ye-
ni nesilleri yetiştirme girişimleri de gerçekte ahlâkî gelişim hedefine ulaşma-
ya yönelik somut bir tercihtir. Zaman zaman siyâsî eğilimlerin etkisiyle baş-
ka yönlere savrulma örneklerine rastlansa da bu eğitim modeli, yüzyıllar bo-
yunca Hz. Peygamber’in (s.a.v.) Sahâbeyi bire bir eğitme faaliyetlerinin min-
yatür olarak nitelendirilebilecek bir örneği sayılabilir.

2. Nebevî Rehberlik ve Ahlâkın Sûfî Hayatındaki Yeri

Tasavvuf kitaplarında sûfîlerin Hz. Peygamber’in rehberliğini ve ahlâkı-
nı örnek alarak kendi hayatlarına geçirdikleri ifâde edilir. Meselâ Sührever-
dî, ‘Avârif adlı eserinin Fî Ahlâki’s-Sûfiyye ve Şerhi’l-Huluk (Sûfîlerin Ahlâkı 
ve Ahlâkın Açıklanması Hakkında) başlıklı yirmi dokuzuncu babında şöyle 

5. bk. Muhammed Hamidullah, İslâm Peygamberi, trc. Mehmet Yazgan, Beyan Yayın-
ları, İstanbul 2017, c. 1, s. 82.

6. bk. M. Yaşar Kandemir, “Muhammed” (Şahsiyeti/İsimleri, Şemâili ve Üstünlükleri, 
Ahlâkı, Günlük Hayatı ve İbadeti, Eşleri ve Çocukları), DİA, c. 30, s. 426.

7. bk. Mustafa Çağrıcı, “Ahlâk”, DİA, c. 2, s. 2.



234 • İSLÂM DÜŞÜNCESİ KILAVUZU

der: “Sûfîler insanlar içinde Resûlullah’a (s.a.v.) uyma, O’nun sünnetini can-
lı tutma ve O’nun ahlâkına uyarak sünnetini yaşatma konusunda en çok pay 
sâhibi olanlardır.”8

Sühreverdî’den yaklaşık dört yüz yıl önce sûfî ve tasavvuf kavramlarını 
tarif ederken sûfîler Hz. Peygamber’e (s.a.v.) uyma ve ahlâk vurgusunu sıklık-
la yapmışlardır. Cüneyd Bağdâdî (ö. 297/909), Ebû Ali Rûzbârî (ö. 321/933) 
ve Nasrâbâzî (ö. 367/977) tarafından getirilen tarifler başta Hz. Peygamber 
(s.a.v.) olmak üzere peygamberlerin rehberliğinin tasavvuftaki vazgeçilmez 
yönüne işâret eder.9

Tasavvufu âdâb, ahlâk ile mücâdeleler ve ahvâl (hâller) olmak üzere üç 
ana bölüme ayıran Sülemî, ahlâk ve mücâhedeleri Sünnet’e uymak olarak tâ-
rif ederken10, Sünnet ve ahlâkın birleştiği bir zeminde konuşmaktadır. Buna 
uygulama-ahlâk bütünlüğü demek yanlış olmaz.

Sûfîler tasavvufu “ahlâk” olarak da târif etmişlerdir. Meselâ Ebû Bekir Ket-
tânî’nin (ö. 322/934) tasavvufa getirdiği târif şudur: “Tasavvuf ahlâktır. Ah-
lâk bakımından senden üstün olan tasfiye bakımından da üstündür.”11 Tasav-
vufa getirilen diğer târifler arasında ahlâkın belli yönlerini ele alan pek çok tâ-
rif vardır. Bunlar arasında sabır, emeli bırakıp amele sarılmak, nefsin hazları-
nı terk etmek, Hakk’a boyun eğmek, zühd ve rızâ başta olmak üzere pek çok 
husus yer alır.12 Yukarıda sûfîlerin peygamber ahlâkına uyma konusundaki ti-

8. Şihâbüddîn Ebû Hafs Ömer b. Muhammed b. Abdullah es-Sühreverdî, ‘Avâri-
fü’l-me‘ârif, nşr. Muhammed Abdülaziz el-Hâlidî, Dâru’l-Kütübi’l-İlmiyye, Beyrut 
1420/1999, s. 136.

9. krş. Ebû Bekr Muhammed b. İshâk el-Buhârî el-Kelâbâzî, et-Ta‘arruf li mezhebi eh-
li’t-tasavvuf, nşr. Arthur John Arberry, Mısır 1352/1933, s. 9; Ebû Abdurrahmân 
es-Sülemî, İlk Zâhid ve Sûfîler Tabakatü’s-Sûfiyye, nşr. Abdürrezzak Tek, Bursa Aka-
demi, Bursa 2018, s. 318; Hücvîrî, Keşfu’l-Mahcûb Hakîkat Bilgisi, trc. Süleyman 
Uludağ, Dergâh Yayınları, İstanbul 2016, ss. 102-105.

10. Ebû Abdurrahmân es-Sülemî, “Beyânü ahvâli’s-sûfiyye”, Tasavvufun Ana İlkeleri 
Sülemî Risâleleri içinde, haz. Süleyman Ateş, Ankara Üniversitesi Basımevi, Ankara 
1981, s. 111 (metinde 135).

11. bk. Ebü’l-Kasım Abdülkerim b. Hevâzin el-Kuşeyrî, er-Risâletü’l-Kuşeyriyye fî ‘il-
mi’t-tasavvuf, Dâru’l-Kütübi’l-Arabî, Beyrut, 1425/2005, s. 264. Bu târif Hücvîrî ta-
rafından Şia imamlarından Muhammed Bâkır’a (ö. 114/733 ?) nispet edilerek açık-
lanır. Hücvîrî, Ebü’l-Hüseyin en-Nûrî’nin (ö. 295/907) tasavvufu ahlâkla eşitleyen 
tarifine de yer verir. bk. Hücvîrî, 104. Tasavvufu ahlâkla eşitleyen başka târifler de 
vardır. Konuyla ilgili bir çalışma için bk. Himmet Konur, Sufi Ahlâkı –Din, Ahlâk 
ve Tasavvuf, Ensar Neşriyat, İstanbul 2007.

12. krş. Kelâbâzî, 9; Kuşeyrî, 264-265. Hücvîrî, 102-105. Tasavvuf terimleri hakkında 
bk. Süleyman Uludağ, Tasavvuf Terimleri Sözlüğü, Kabalcı Yayınevi, İstanbul 2002; 
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tizliklerini açıkladığı belirtilen Sühreverdî sûfî ahlâkının temel çizgilerini de 
otuzuncu babda verir. “Tevâzû” terimiyle başlattığı bu başlığın diğer unsurla-
rı şunlardır: Toplumdan gelebilecek eziyet ve sıkıntılara tahammül etmek, in-
sanlara şefkat ve merhametin yüksek seviyede olmasına bağlı olarak başkaları-
nı kendine, başkalarının iyiliğini kendi iyiliğine tercih etmek, insanlara karşı af 
yolunu seçerek kötülüğe iyilikle karşılık vermek, insanlara karşı güleryüzlü ol-
mak, insânî ilişkilerinde kolaylaştırıcı ve onların tabiatlarına göre hareket et-
mek, zorlama ve yapmacıklığı terk etmek, samîmî/içten olmak, kendisi zor şart-
lar altında yaşasa bile infâkı alışkanlık hâline getirmek, dünyâ malı hususunda 
aza kanaat etmek, Hakk’ı/doğruyu/insan ve topluma ait hakları savunmak için 
olmayan öfke, çekişme ve mücâdeleyi bırakmak, dostları, din ve tarikat kar-
deşleriyle ünsiyet etmek, sevgiye dayalı dostlukları çoğaltmak, kendisine iyi-
lik yapan herkese teşekkür ve duâ edebilmek, dünyevî makam ve mevkilerden 
kendisi istifade etmeyip bunları kardeşleriyle diğer müslümanlara dağıtmak.13

Bu durum da tasavvufun sübjektif yönünü ortaya koyar. Sübjektiflik key-
fîliğin değil, bundan daha çok kişilerin hakikat karşısındaki farklı konumları-
na göre değişen ihtiyaçlarıyla şekillenen tercih, tavır ve yaşantılarının ifâde-
sidir. Çünkü herkesin yapısı, istidâdları ve ihtiyaçları farklı farklıdır. Bu du-
rum tasavvufa birlik’te çokluk görüntüsü verir. Dolayısıyla tek tip bir sûfî ve 
tek tip bir tasavvuf yoktur. Tarihte farklı tasavvufî eğilim ve akımların orta-
ya çıkması14, dışarıda hangi sebeplerle olursa olsun, içeride manevi tecrübe-
nin sübjektif niteliğiyle de ilişkilidir. Her tecrübe sâhibi kendi iç bütünlüğü-
nü kendi tecrübesi doğrultusunda yeniden şekillendirmektedir.

Zaman zaman aşırı örneklerine rastlanmakla birlikte, sûfîlerin nefsi eğit-
mek için ortaya koydukları çabalar ve geliştirdikleri yöntemler, Kur’ân’da 
akabe denilen [Beled 90/11], sarp geçit, dik yokuş gibi karşılıklarla açıklanan 
zorlu engellerin farklı yöntemlerle aşılabilmesi içindir.15 Âyetlerin devamın-
da bu geçitleri aşmanın yolu olarak köle azad etme, çetin zamanlarda –bel-
ki de kendisi muhtaçken– fakir, yakın akraba olan yetim ve hiçbir şeyi olma-
yacak derece muhtaç kişilerin ihtiyaçlarını gidermek [Beled 90/13-17] gös-

a. mlf., Hayata Sûfî Gözüyle Bakmak, Dergâh Yayınları, İstanbul 2015; a. mlf., Ta-
savvufun Dili, Ensar Neşriyat, İstanbul 2016.

13. Sühreverdî, ‘Avârif, 141-164.
14. bk. Ahmet T. Karamustafa, Tasavvufun Oluşumu, trc. Nagehan Doğan, İstanbul Bil-

gi Üniversitesi Yayınları, İstanbul 2017, s. 217.
15. Ülkemizin değerli İslâm felsefecilerinden İlhan Kutluer’in bu âyetle ilgili yorumu için 

bk. İlhan Kutluer, Sarp Yokuşu Tırmanmak, İz Yayıncılık, İstanbul 1998, ss. 137-
138.
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terilir. Bunların Kur’ân’da bu şekilde vasf edilmiş olmaları bir tesadüf değil-
dir. Çünkü bunlar insana zor gelen hususlardır ve bunları aşmak için nefisle 
mücâdele şarttır. Sûfîler bu hususu, iç dünyanın terbiye edilmesiyle gerçek-
leştirmeye çalışırlar. Denilebilir ki tasavvuf, bu dar ve tehlikeli geçitleri aş-
manın bir yoludur.

İç dünyanın terbiye edilmesi sırasında sûfî, ahlâkî tavır ve davranış konu-
sunda en üstün olduğuna inandığı formülü bulmaya çalışır. Bu, iyinin güzel 
bir şeklinin güzel bir tarzda yaşanması ve ortaya konulması yoluyla ahlâkî bir 
gelişim sürecinin adımlarından biridir. Böylece sûfînin davranışında etik bo-
yutla estetik boyut birleşir. Başka bir deyişle sûfî hayatı, ahlâkî olanı en este-
tik şekilde uygulamanın özgün bir örneğidir. Yaşantıya şâhitlik edenler, sûfî-
nin ahlâkî tavrı uygulamakla kalmadığını, bunu en güzel bir tarzda gerçek-
leştirdiğini de görürler. Böylelikle pratikte etik ve estetiğin birleştiği örnek-
ler ortaya çıkar. Bunun tersi olan durumların varlığı bu gerçeği ortadan kal-
dırmaz. Çünkü bu örneklerin azımsanmayacak varlığı, bu çerçevedeki geniş 
imkânların varlığına delil oluşturur.

Bu noktada bütünlük arayışının bir sonucu olarak tasavvuf düşüncesinin 
sentezci yapısı ortaya çıkar. Sûfînin farkında olarak ya da olmayarak sentez-
lere yönelmesi, Allah’ın yarattığı hiçbir şeyin boş ve abes olmadığı kabulüyle 
de alâkalıdır. Bununla beraber sentezlerin de istîdâd ve ihtiyaçlara göre şekil-
lenmeleri bakımından sübjektif olabileceği göz ardı edilmemelidir.

Sûfî ve tasavvuf tariflerinin içeriğine bakıldığında altı çizilen temel husu-
sun ahlâk olduğu görülür. Bu husus, tasavvufun kalbe önem veren bir disip-
lin olmasıyla da doğrudan alâkalıdır. Çünkü dîn insanı bir bütün olarak mu-
hatap alır, onun dâveti insanın hem maddi, hem de manevi yönünü kapsar. 
İnsanın maddi yapısı için halk, manevi yapısı için ise huluk kelimesi kullanıl-
ması16 da bu durumla alâkalıdır. Tasavvufun ahlâk olduğu vurgulanırken hu-
luk kavramının kullanılması da insanın manevi yönüne daha çok ağırlık ver-
mesiyle ilişkilidir. Bununla beraber din, insanın manevi yönüne daha çok vur-
gu yapar. Kur’ân’da kalple ilgili âyetlerin çokluğu da bunu gösterir.

3. Kalbî Disiplin Olarak Tasavvuf

Kur’ân’da bir peygamber olan Hz. İbrahim’in (a.s.) dilinden nakledilen şu 
ifade kalbe yapılan vurguyu gösterir: “O gün ki ne mal fayda verir ne oğul-

16. Çağrıcı, a. g. md., 2.
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lar! Ancak Allah’a temiz bir kalple gelenler o günde (kurtuluşa erer).” [Şu-
arâ 26/88-89] Allah’tan korkmanın merkezî unsuru kalptir: “Gerçek mümin-
ler ancak o müminlerdir ki, Allah anıldığı zaman yürekleri ürperir, âyetleri 
okunduğu zaman imanlarını arttırır. Ve bunlar yalnızca Rablerine tevekkül 
ederler.” [Enfâl 8/2]

Kalbin fıkh etmesi/etmemesi [Ârâf 7/179; Tevbe 9/127], akletmesi [Hacc 
22/46], iyi ya da kötü şeylerin kalpler tarafından kazanılması [Bakara 2/225], 
kazanılan kötü şeylerin kalpleri kaplaması [Mutaffifîn 83/14] ve daha pek çok 
âyet göstermektedir ki, Kur’ân’da yer aldığı şekliyle kalp insanın merkezî me-
lekesidir. Aklın Kur’ân’da isim olarak değil, sadece kalbin bir fiili olarak geç-
mesine karşılık, kalbin farklı varyasyonlarıyla pek çok yerde geçmesi de bu 
durumu gösterir. Diğer varlıklara zarar vermeksizin maddi ve ilmî alanlarda 
teorik aklı kullanmamız serbest olmakla birlikte, Yaratıcımız bizden akleden 
bir kalbin şekillendirdiği bir kulluk istemektedir.

Hadislerde de durum aynıdır. Bir hadîs-i şerîfte: “Haberiniz olsun ki, 
bedende bir et parçası vardır. O iyi olursa bütün beden iyi olur; o bozulursa 
bütün beden bozulur. İşte o, kalptir.” [Buhârî, Îmân 399] buyrulur. Hz. Pey-
gamber’in (s.a.v.) kalbine işâret ederek “Takvâ buradadır.” [Tirmizî, Birr 18] 
demesi de, takvânın bir yürek işi olduğu inancının göstergesidir. İbn Atâ’dan 
nakledilen şu söz bu hadisi açıklar: “Takvânın bir zâhiri, bir de bâtını var-
dır. Zâhirdeki takvâ Allah’ın koyduğu sınırları aşmamak, bâtındaki takvâ ise 
niyet ve ihlâstır.”17 Şu halde ahlâk, kalbin kalitesiyle de ilgilidir ve hem içe, 
hem de dışa bakan yüzü vardır. Dolayısıyla yukarıda açıklanan sarp geçitle-
rin aşılması kalbî bir zeminden hareket etmek zorundadır.

Kitap ve Sünnet’te bu kadar geniş bir yere sâhip olan kalp üzerinde fıkh-ı 
ekber adıyla anılan kelâm ve fıkh-ı zâhir adıyla anılan fıkıh gibi disiplinler 
herhangi bir şey söylemezler. Sadece kelâmda îmânın kalp ile tasdik oldu-
ğu belirtilmekle yetinilir. Dolayısıyla bu disiplinler insanın kalbî yönüyle il-
gilenmemektedir ve ilgilenmelerini beklemek doğru da olmayabilir. Çünkü 
onların uzmanlık alanları başkadır. İslâm’ın kalbe dönük yönüyle ilgilenen-
ler, konuyu anlama ve açıklama gayreti içerisinde olanlar daha çok sûfîler ol-
muştur.18 Bu sebeple tasavvufa “ilmü’l-kulûb”, “ma‘rifetü’l-kulûb”, sûfîlere 

17. Kuşeyrî, 117.
18. Ebü’l-Hüseyin en-Nûrî (ö. 295/907), Makamâtü’l-kulûb, Hakîm Tirmizî (ö. 

320/932’den sonra) Beyânü’l-fark adlı eserlerini kaleme almış, Gazâlî (ö. 505/1111) 
İhyâ’nın üçüncü kitabı içerisinde konuyla ilgili olarak Kitâbü şerhi ‘acâibi’l-kalb ad-
lı geniş bir bölüm yazmıştır. krş. Ahmed Subhi Furat, “Abu’l-Huseyn an-Nûrî ve 
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de “ehlü’l-kulûb”, “ashâbü’l-kulûb”, “erbâbü’l-kulûb”, “ehl-i dil” gibi isim-
ler verilmiştir.19

Kalbe dönük ilgi ve incelemeler tasavvufun da fıkh-ı bâtın olarak adlan-
dırılmasıyla ilişkilidir. Buradaki fıkh-ı bâtın kavramının tasavvufî tecrübeyi 
ifâde edişi, ilk bakışta fıkh-ı zâhir olarak kabul edilen fıkıh ilmine bir muhâ-
lefet gibi görünse de, bâtına ait olanın zâhirle bir şekilde ilişkili olduğu, dola-
yısıyla aynı bütünün iki ayrı parçası oldukları kabulünü içerdiği de gözlerden 
uzak tutulmamalıdır. Çünkü sûfîler arasında amelleri/eylemleri kalp amel-
leri-beden amelleri (a‘mâlü’l-kulûb-a‘mâlü’l-cevârih) şeklinde ayırma eğili-
mi ilk zamanlardan beri vardır. Bu ayrımın özgün bir şekilde ilk örneklerini 
ortaya koyanların başında da Hâris el-Muhâsibî gelir. Onun, kalbî eylemler 
arasında şu hususları sayar: İhlâs, tevâzû, samimiyet, Allah için sevme ve öf-
kelenme, havf, recâ, hayâ, Allah ile ilgili emellere ülfet, hüzün, sakınma, Al-
lah’a tevekkül, itmi’nân, nefisten nefret ve ümit kesme, Rabb’e ümit bağla-
ma, Allah’ın nimetini îtirâf ve şükür.20 Sûfîlerin kalp üzerinde bu kadar faz-
la durmaları, âyet ve hadislerde kalbe yapılan vurgunun tasavvuf düşünce-
sindeki yansımasıdır. Sûfîler, ahlâkî bakımdan övülen davranış biçimlerinin 
kalpte başladığını, kalplerde yerleşik hususların eylemler üzerinde olumlu ya 
da olumsuz tesir yaptığını kavramışlardır. Bu sebeple de öncelikle nefis mu-
hasebesiyle işe başlarlar.

4. Muhâsebeden Eleştiriye ya da Muhâsebeye Dayalı Eleştiri

Allah’a ulaşma yollarını arayan ve bu hususta mücâhedeye sarılan sûfî-
ler, kendini sorgulamayı muhâsebe adı altında yapmışlardır. Kendini hesaba 

Makämât al-Kulûb Adlı Risâlesi”, İÜEF İslâm Tetkikleri Enstitüsü Dergisi, c. 7, İs-
tanbul 1978, s. 349-355; Ebû Abdullah Muhammed b. Ali b. Hasen el-Hakîm Tir-
mizî, Beyânü’l-fark beyne’s-sadri ve’l-kalbi ve’l-fuâdi ve’l-lübb, nşr. Nicola Heer, Ka-
hire 1958, s. 35-47, 58-69; Ebû Hâmid Muhammed b.Muhammed el-Gazâlî, İhyâu 
‘ulûmi’d-dîn, Dâru İbn Hazm, Beyrut 1426/2005, c. 3, s. 876 vd..

19. Reşat Öngören, “Tasavvuf”, DİA, c. 40, 119-120. Farsça’da dil gönül anlamına gel-
diği için, gönül ehli demek olan ehl-i dil terkibi tasavvufta çokça kullanılır.

20. krş. Hâris b. Esed el-Muhâsibî, Kitâbü’l-Mesâil fi a‘mâli’l-kulûb ve’l-cevârih, nşr. 
Abdülkadir Ahmed Atâ, Kahire 1969, s. 101-102; a. mlf., Âdâbü’n-nüfûs, nşr. Ab-
dülkadir Ahmed Atâ, Beyrut 1991, s. 42; a. mlf., er-Ri‘âye li hukûkillah, nşr. Abdül-
kadir Ahmed Atâ, Abidin 1970, ss. 65-66, 393-394; a. mlf., el-Vesâyâ evi’n-nesâ’i-
hu’d-dîniyye ve’n-nefehâtü’l-kudsiyye, nşr. Abdülkadir Ahmed Atâ, Beyrut 2003, 
s. 176.
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çekmek şu hadiste de önemli görülmüştür: “Akıllı olan, nefsini hesaba çeken 
ve ölüm ötesi için hazırlık yapandır.” [Tirmizî, Kıyâme 65; İbn Mâce, Zühd 
31; Müsned, IV, 124]

Akıllı olmanın ölçülerinin tamamen değiştiği bir çağda bu hadisin bize 
söyleyeceği çok şey olmalıdır. Kaldı ki Allah da bizi yanlış ve hatalı rağbet şe-
killerine kapılmama noktasında uyarmaktadır: “Kâfirlerden bir kısmına, on-
ları sınamak için dünya hayatının süsü olarak verdiğimiz şeye (mal ve salta-
nata) sakın göz dikme. Rabbinin (âhirette vereceği) rızkı daha hayırlı ve ka-
lıcıdır.” [Tâhâ 20/131]

Bu âyetin gereği dünyâda zillete razı olmak değildir, zâlimlerin elindeki 
nîmetlere özenerek zulme meyletmemektir. Ayrıca bu husus, bir ruhbanlık 
teklifi içermez. Zâhid ve sûfîlerin çoğunluğu arasında âhireti dünyaya tercih 
etmek, dünyâyı tamamen terk etmek olarak algılanmamıştır. Ancak bu pey-
gamberî tavrın günümüzde bir câzibesi olmadığı da bir gerçektir. Çünkü gü-
nümüzde akıllı olmanın ölçüsü değişmiş, bu kavramla akla gelen daha çok 
dünyevî hususlarda randıman sağlayacak işler haline gelmiştir.

Muhâsebe günümüz insanının unuttuğu bir tavır alıştır. Günümüz insa-
nı, elindeki maddi imkânlarla yetinemezken, manevi imkânlarının azlığı ko-
nusunda bir yetersizlik hissetmemekte ve bu hususta elinde olana razı görün-
mektedir. Manevi zenginlik günümüz insanı için giderek herhangi bir şey ifâ-
de etmez hale gelmektedir. Bugünün insanının önündeki en büyük tehlikeler-
den biri bilgi ve ahlâk yönünden kendisini yeterli görmesi ve bu konuda baş-
kalarından gelecek herhangi bir katkıyı kabule açık olmamasıdır.

Bu noktada bir muhâsebe bilincine ihtiyaç vardır. Çünkü ideale ulaşma-
nın yolu mevcut manevi durumdaki yetersizliklerin sorgulanmasını gerekli kı-
lar. Bu da öncelikle bir yetersizlik hissinin var olmasına bağlıdır. Kendisinin 
herhangi bir konuda eksikliği olduğunu düşünmeyen hiç kimse, o konudaki 
eksikliğini gidermek için talepte bulunamaz.

Oysa Hz. Peygamber (s.a.v.) âhiret ve fazîletler konusunda kendimizden 
üstün olana bakarak kendimize çeki düzen vermeyi buyururken, dünyâ nî-
metleri konusunda ise kendimizden aşağı olana bakarak şükretmemizi tavsi-
ye eder [Buhârî, Rikak 30; Müslim, Zühd 8, 9; Tirmizî, Kıyâmet 58, Libas 
38; İbn Mâce, Zühd 9]. Sadece bu tavsiye bile, sahih bir zemine sâhip fazîlet 
arayışı içerisindeki sûfîlerin toplumu ideal ahlâk anlayışlarına yönlendirecek 
bir görev üstlenebileceğini gösterir. Toplumda ahlâkî idealleri temsil eden ve 
genellikle çok az sayıda bulunan sûfîlerle, onların izinden giden ve tasavvuf 
yolunda olan yine az sayıdaki mutasavvıfların varlığı, toplumu ahlâkî ideal-
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lere sevk edebilecek muhâsebe duygusunun kaynağı olabilir. Medeniyetlerin 
yüksek dönemlerinde işleyiş bu şekilde cereyân eder. Çünkü muhâsebe yap-
mayan, kendini sorgulamayan bireylerin hâkim olduğu toplumlar uzun sü-
re ayakta kalamazlar.

Sûfîler, tasavvufun da muhâsebesini yapmışlar, tasavvufî hayatta görülen 
hata ve sapmaları bazen sert bir biçimde eleştirmişlerdir.21 Dolayısıyla tasav-
vufî hayattaki sapmalara getirilen en sert eleştirilerin önemli bir kısmı “içe-
riden” gelmiştir. Bu eleştiri, muhasebeye dayalı eleştiridir. Böylelikle sûfî ve 
mutasavvıfların, tasavvufî hayattaki seviyeyi yükseltmek ve bu yolla ahlâkî 
ideallerin sıhhatini korumak için çaba sarf etmiş oldukları da gözlenmektedir.

Buradan şöyle bir sonuca varılabilir: Bir toplumda sahih temellere daya-
lı sûfî ve mutasavvıfların etkili olabilmesi, ahlâkî ideallere ulaşmada itici bir 
güç oluşturabilir. Yaptığı işi güzel yapma anlamında ihsân, ahlâkî idealleri de 
içine alır. Hatta bu husus bazen menkıbelere konu olur.

5. Menkıbeler İçinde Saklı Gerçekler

Dinî ve tasavvufî eserler içinde birbirine yakın mânâlara gelen menâkıb 
ve fezâil kavramları övülecek sıfat, tavır ve davranışları bir araya toplamak-
ta da birleşir. Konuyla ilgili kullanılan tezkire kavramı da fazîletleri hatırlat-
maya yöneliktir.22 Çünkü insanın ahlâkî bir yöne yönlendirilebilmesi, ona sü-
rekli hatırlatma yapmayı gerekli kılmakta, hatta bu husus Kur’ân’da da dile 
getirilmekte, Allah Kur’ân’ın Allah’tan korkanlar için bir öğüt ve tezkire (ha-
tırlatma) olduğunu [Tâhâ 20/3; Vâkıa 56/73; Hâkka 69/12, 48; Müzzemmil 
73/19; Müddessir 74/54; İnsan 76/29; Abese 80/11] vurgulamaktadır.

Sûfîler arasında menâkıb okunması da kerâmetlerin ezberlenmesi için de-
ğil, fazîlet timsâli olan önceki sûfîlerin hatırlanarak hayatlarındaki güzel ör-
neklerden istifâde edilmesi içindir. Menâkıb edebiyatı bu yönüyle hadis ki-
taplarındaki menâkıb ve fezâil bablarının tasavvuf çevrelerine yansımasın-

21. krş. Süleyman Uludağ, Tasavvuf ve Tenkit, Dergâh Yayınları, İstanbul 2016; Mus-
tafa Kara, “Sûfîlerin Tenkidleri ve Tasavvufu İhya Faaliyetleri”, Tanımı, Kaynakla-
rı ve Tesirleriyle Tasavvuf (Vefatının 10. Yılında Mehmed Zâhid Kotku ve Tasavvuf 
Sempozyumu, 10-11 Kasım 1991), İstanbul 1991, ss. 67-90.

22. krş. Haşim Şahin, “Menâkıb-nâme”, DİA, c. 29, ss. 112-114; Reşat Öngören, “Ta-
bakat (Tasavvuf)”, DİA c. 39, ss. 295-296; Yusuf Öz, “Tezkire”, DİA, c. 41, ss. 68-
69.
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dan ibârettir. Çünkü peygamberî teşvik ve îkaz, benzemenin benzenenle ay-
nı olmak olduğunu beyân eder: “Bir kavme benzemeye çalışan onlardandır.” 
[Ebû Dâvûd, Libas 4] Ahmed Yesevî’nin de pîrdaşlarından olan Hâce Yûsuf 
Hemedânî (ö. 535/1140) evliyânın bulunmadığı zamanlarda hâllerinden is-
tifâde edebilmek için onların hayat hikâyelerinden her gün bir miktar oku-
mayı tavsiye etmiştir.23 Bu tür sebeplerle sûfî ve mutasavvıflar menâkıb oku-
mayı tasavvufî ahlâkı öğrenme ve yaşatmanın bir yolu olarak görmüşlerdir.

Bu tür menkıbelerde bazen aklî sınırları zorlayan, abartılı sayılabilecek 
nakiller bulunabilmektedir. Bunlardan bir kısmı kerâmet türünden haber-
ler olabileceği gibi, bazen de belli fazîletlerin abartılı sayılabilecek örnekle-
riyle karşılaşılır. Kerâmetler bir kenara bırakılacak olursa, fazîlet yarışı ola-
rak nakledilen ahlâkî tavırlarda aşırı görülen bazı hususlar bugünün insanına 
abartılı gelebilmektedir. Esasen bu durum sadece sûfî menkıbeleriyle de sı-
nırlı değildir. Tarihimizde sûfîlikle doğrudan ilişkili olmayan abartılı sayıla-
bilecek ya da bugünün insanının inanmakta zorluk çekebileceği fazîlet örnek-
lerinin anlatılageldiği de vâkîdir. Meselâ Fatih’in İstanbul’u fethinden önce 
alışveriş etmek için esnafı dolaştığı, hiçbirinden bir kalemden fazla mal ala-
madığı, her bir esnafın bir kalem mal sattıktan sonra başka bir mal için kom-
şusunu adres gösterdiği nakledilir. Yani her esnaf komşusunu da düşünmek-
te, bir malın kendisinden, bir başka malın ise komşusundan alınmasını iste-
mektedir. Esnafta gördüğü diğerkâmlık üzerine Fatih, İstanbul’u fethedebi-
leceğine karar verir. Bir başkası da Kanûnî’nin Balkanlar tarafına yaptığı bir 
seferde, yakınından geçtiği bağdan üzüm koparıp parasını dalına asan asker-
den söz eden hâdisedir.

Bu tür hâdiselerin tarihî kaynağı bulunabilir ya da bunlar târîhen tespit 
edilemeyebilir. Varsayalım ki bunlar târîhen sâbit değildir. Bu bile medeni-
yetimizin büyüklüğü açısından bir anlam ifade eder. Çünkü karşılıksız iyilik 
yapmayı ve her kim olursa olsun hakkını vermeyi temel prensipleri arasında 
gören bir medeniyet zemininin, aslı olmasa bile böyle bir rivâyetler örgüsü 
ortaya çıkarmaya müsait olduğu anlamına gelir. En azından bunlar Hz. Pey-
gamber’in (s.a.v.) yaşanmış ve tespit edilmiş ahlâkî tavrıyla da uyum içerisin-
dedir. Yani medeniyetimiz evliyâ çevresinde olağanüstü olaylar kadar ahlâkî 
rivâyetler de üretmektedir ve bu ahlâkî örnekler peygamberî tavırla önemli 
ölçüde örtüşmektedir. İnsanlar da bunlara rağbet etmekte, inanmakta ve bun-
ları ahlâkî tavırlarında en azından hesaba katmaktadırlar.

23. bk. Feridüddin Attâr, Tezkiretü’l-Evliyâ, trc. Süleyman Uludağ, İlim ve Kültür Ya-
yınları, İstanbul 1985, s. 48.
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Havasını soluduğumuz modern çağ ve düşüncenin ise böyle bir ahlâkî ze-
mini yoktur. Çünkü bu tür rivâyetleri üretecek ahlâkî zeminde karşılıksız yar-
dım ve diğerkâmlık olmalı, toplumda da bu ahlâka rağbet bulunmalıdır ki, 
hem toplumun ahlâkî zemini üzerinde bir tesir uyandırabilsin, hem de uzun 
süre yaşayabilsin. Modern düşüncenin kodlarında ise karşılıksız yardıma yer 
yoktur. Çıkar odaklı bir düşünce tarzından böyle bir ahlâkî rivâyet örgüsü 
hurâfe olarak bile çıkmaz. Çünkü günümüz dünyasında bu tür bir yaklaşım 
“akıllı” insan işi olarak kabul edilmemektedir.

Olağanüstülükler içeren kerâmet konusu da sûfîler tarafından vazgeçil-
mez olarak görülmez. Meselâ Ebû Yezîd Bistâmî’nin kerâmetle ilgili yak-
laşımı şöyledir: “Kendisine havada bağdaş kurup oturacak şekilde kerâmet 
verilmiş bir adam görseniz, (şer’î) emir ve yasaklara riâyetinin nasıl olduğu-
nu görmeden ona aldanmayınız.”24 Nitekim ilk zâhidler, sûfîler ve muhak-
kik âlimler kevnî-hissî kerâmet denilen maddi kerametlerden çok manevi/
ilmî kerametlere önem vermişlerdir. Hâris Muhâsibî’nin haram ya da şüp-
heli olan yiyeceğe yaklaştığında parmağındaki damarın atmaya başlaması 
sebebiyle o yemeğe elini dahî uzatmaya muvaffak olamadığının haber veril-
mesi bu durumun dikkate değer bir örneğidir.25 Dolayısıyla bazı rivâyetler-
de olağanüstülükler bile emir ve yasaklar yanında ahlâkî meziyetlerle irti-
batlı olarak gündeme gelmektedir. Bu nokta, İslâm ahlâkının da temel ha-
reket noktasıdır.

Kerâmeti ağlayan çocuklara susması ya da uyuması için verilen oyuncak 
olarak gören Sehl-i Tüsterî’nin kerâmete bakışı şudur: “En büyük kerâmet 
kötü bir huyunu değiştirerek onun yerine güzel bir huy yerleştirebilmendir.”26 
Görüldüğü gibi kerâmetin bu anlaşılış biçimi doğrudan doğruya ahlâkî geli-
şim süreciyle alâkalıdır.

Yahyâ b. Muâz er-Râzî de en aşağı halin kerâmet, en yüksek halin ise zi-
kir, yani Allah’ın sürekli hatırlanması olduğunu ifade etmiştir. Ebû Ali Cüz-
cânî’nin görüşü şudur: “İstikamet sahibi ol, kerâmet sahibi olma. Çünkü nef-
sin senden kerâmet istemekte ve bunun için harekete geçmektedir. Halbuki 
Allah ise senden istikamet beklemektedir.”27 Bu boyut ise ahlâkî gelişim sü-
reci sonucunda edinilen şahsiyeti hedeflemektedir.

24. bk. Ebû Nasr Abdullah b. Ali es-Serrâc et-Tûsî, el-Luma‘ fî târîhi’t-tasavvufi’l-İslâmî, 
nşr. Kâmil Mustafa el-Hindâvî, Dâru’l-Kütübi’l-İlmiyye, Beyrut 1428/2007, s. 280.

25. bk. Serrâc, 285.
26. bk. Serrâc, 280.
27. bk. Kuşeyrî, 198.
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Böyle bir zeminde, yukarıda zikredilen ahlâkî ve estetik tavrın birleşme-
siyle etik-estetik birliğine dayalı bir hayat zuhur eder. İster tasavvuf gibi şem-
siye haline gelen bir kavram çevresinde olsun, ister mürüvvet (adamlık, in-
sanlık) ve fütüvvet (civanmertlik, delikanlılık) gibi kavramlar çerçevesinde 
olsun ortaya konulan tarifler, iyi ve güzeli bir potada eriten, bilgiyi eylem-
den ayrı saymayan bu tavrın yansımasıdır. Ahlâkî zeminden yola çıkan, este-
tikle birleşen, bilgiyi doğuran bu zemin, bütün bu çerçeveyi iyimser bir var-
lık anlayışı içinde bütünleştirir. Artık bu noktada ahlâk, ilâhî bir varlık zemi-
ni içinde anlam kazanır.

6. Tasavvufî Ahlâkın Ana Çizgileri

Tasavvufta makam olarak adlandırılan her terim İslâm ahlâkının önemli 
unsurlarından biridir. Bu sebeple tasavvufî ahlâk İslâm ahlâkının ayrılmaz bir 
parçasıdır. Bu ahlâkın her bir unsuru da Allah’tan başlar, âleme doğru fark-
lılaşarak yeni tezâhürlere ulaşır.

Hz. Âdem’in dünyâ hayatına başlarken ortaya koyduğu ve Allah’la kul 
arasındaki bağlantıyı sağlamlaştırmayı gerçekleştiren tevbe, pişmanlıktan do-
ğan ve insânî ilişkilerde ortaya çıkabilecek hataları telâfî etmeye yönelik özür 
dileme davranışının da temelidir. Hz. Peygamber’in günde yetmiş defa istiğ-
fâr ettiğini bildirmesi, bu ahlâkın O’nun hayatındaki yansımasıdır.

Verâ ve takvâ, Allah’a karşı gelmekten sakınmakla başlar, insanlara mu-
amelede hassas davranarak toplum hayatına ahlâkî bir boyut kazandırır. 
Hakkı olmayana el uzatmamak çerçevesinde zühde uzanan yönüyle verâ ve 
takvâ şu nebevî tavsiyenin de temelini oluşturur: “Hiç kimse elinin emeğiy-
le kazandığından daha hayırlı bir şey yememiştir.” [Buhârî, Büyû 15; Müs-
ned, II, 334] Dünyadaki kavgaların, çoğunun açgözlülük sebebiyle ortaya 
çıktığı bilindiğine göre, kişinin kendi iç dünyasında bu açgözlülüğe bir sı-
nır koyması, dünyadaki kavgaların sebebi olan açgözlülüklere konulan ilk 
engel olacaktır. Çünkü dünyadaki paylaşım kavgalarının temelinde de ay-
nı açgözlülük yatar.

Allah’ın emir ve yasakları yanında takdirine de sabretmek, toplum haya-
tında karşılaşılan zorluklara tahammül etmeye de yardımcı olur. Gazâlî’nin 
beyanına göre, sabır hakîkî mânâda nefsin hevâsına karşı yapılan sabırdır. Bu 
sabır şehvete karşı olunca iffet, zenginliğe karşı olursa nefse hâkimiyet, savaş-
ta olursa şecâat, geçim sıkıntısına karşı olunca zühd, az verilen nîmete karşı 
olursa kanaat adını alır. Gazâlî bunlara dayanarak îman ahlâkının çoğunun 
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sabra dâhil olduğunu vurgular.28 Muhâsebenin temelinde olan unsurlardan 
sabrın bu konuda vazgeçilmez bir yeri vardır. Hadislerin bize söylediği hu-
sus da sabrın hayatımızda vazgeçilmez bir yönü olduğudur: “Güçlü kimse in-
sanları güreşte yenen değil, öfke ânında kendisine hâkim olandır.” [Müslim, 
Birr 107] “Kim sabrederse Allah ona dayanma gücü verir. Hiç kimseye sabır-
dan daha hayırlı ve daha geniş bir ikram verilmemiştir.” [Müslim, Zekât 124]

Tevâzû, öncelikle Allah’a muhtaç bir kul olmanın bir gereğini hatırlatır, 
onun bir yansıması olarak insanlara ve diğer yaratılanlara karşı da alçakgö-
nüllü ve merhametli olmayı gerekli kılar. Hz. Peygamber’in (s.a.v.) bir tevâzû 
âbidesi olarak bu hususa da önder olduğu hatırlanmalıdır.

Zühd eşyanın gerçekte Allah’a ait olduğunun farkındalığı içinde, eşya-
ya tokgözlü bir yaklaşımı gerektirir. Eşyaya karşı tokgözlülük, insanlara kar-
şı cömertliği beraberinde getirir. Zühd, kavram olarak dünyâ karşısında bir 
tavır alışın ifâdesidir. Zühdün bize ilk öğretmesi gereken haslet, İslâm iktisa-
dının/ekonomisinin de temelinde yer alan israftan sakınarak tasarruf yapma 
bilincidir. Tasarruflu bir hayat, tüketim çılgınlığına dayalı modern ekonomik 
düzeni dönüştürecek en önemli tavırdır.

Bununla beraber farklı zühd tavırları vardır ve her biri farklı şartlarda is-
tifadeye açıktır. Zühdü “elde olmayan şeyin gönülde de olmaması” olarak an-
lamak elde dünyalık bulunmadığı durumlarda faydalı olabilir. Diğer yandan 
“elde olsa da gönülde olmaması” ya da “elde olduğunun farkında bile olun-
mayacak bir fenâ haline sâhip olunması”, dolayısıyla dünyalığı kendine izâfe 
etmeden onu gerçek sâhibi olan Allah’a ait görme şeklindeki anlaşılış biçimi 
ise mal ile kibirlenmeyi ve cimriliği ortadan kaldırarak cömertlik ve tevâzûu 
yaygınlaştırabilir.

Tevekkül temelde Allah’a güvenmekle başlar, insanlara da îtimâd ederek 
onların geçici ve kalıcı istifadelerine yönelik tavır alışlara dönüşür. Şükür Al-
lah’ın nîmetlerine minnettarlıkla başlar, elde bulunanın başkalarına sunulma-
sıyla sosyal bir boyut kazanır. Kanaat, Allah’la ve Allah’ın verdiğiyle yetine-
rek insanların elindekine göz koymamaya, böylelikle sosyal hayatın dengesi-
ni korumaya hizmet eder. Rızâ Allah’ın kendisi için takdir ettiği her şeye razı 
olarak diğer kullarla irtibatında da uyumlu bir tavır içerisinde olmayı sağlar.

Allah ve insanlara ilişkileri olumlu bir zemine oturtmayı hedefleyen fü-
tüvvet, sosyal hayatta dalga dalga yayılacak bir sevgi ve barış ortamına katkı 
sağlayabilir. Tasavvufta fütüvvet, hem Allah, hem de insanlarla kurulacak yi-

28. bk. Gazâlî, İhyâ, c. 4, s. 1406.



İHSÂN AHLÂKININ İMKÂNLARI ÜZERİNE • 245

ğitlik, mertlik ve delikanlılık temeline bağlı ilişkilerin temel terimidir. Eylem-
lere güzellik katan ve Türkçede adamlık, insanlık gibi anlamlara gelen mürü-
vvet kavramı da bir yandan bunu sağlarken, diğer yandan Allah için yapılan 
işleri yeterli görmemeyi de ilkeleştirerek ideal arayışındaki sürecin kesintisiz 
olarak sürdürülmesini hedefler.29

Allah’ın mesajını insanlara tebliği yolunda toplumun kınamalarına al-
dırmamayı esas alması sebebiyle peygamberlerin yolu sayılabilecek melâmet, 
doğru bildiği hususlarda kınamalara aldırmadan hareket etme ilkesini yeni-
den canlandırmayı sağlayabilir. “Desinler” adına yapılan riyâ merkezli işler-
den sıyrılarak ihlâsı gerçekleştirmek melâmetin en önemli unsurudur. Top-
lumumuzda bazen doğru hedeflerle kullanılan, ama zaman zaman da başka-
larını gereğinden fazla dikkate almayı hedefleyen “El âlem ne der?” sorusu-
nun yıkıcı yönü ancak böyle bir ilkeyle dengelenebilir.

Burada sayılan ve sayılamayan her faziletin, o fazîletlere sahip olan kişi-
nin manevi seviyesi yükseldikçe yükselen bir çerçevesi vardır. Bu fazîletler, 
önce davranışları/eylemi, sonra tutum ve niyetleri, en sonunda da varlığı içi-
ne alan bir çerçeve kazanır. Herkes bulunduğu seviyeye göre bu ahlâktan is-
tifâde yollarını arayabilir. Çünkü burada sayılan ahlâkî fazîletler her müslü-
manın asgarî düzeyde de olsa elde etmesi beklenen hususlardır. Bunların ta-
rihte ideal görünümleri de vardır.

7. Tasavvuf Tarihinde Ahlâkî Duruşun Yansımaları

Tasavvuf tarihindeki ahlâkî duruş örnekleri pek çok olmakla beraber yu-
karıda sayılan hususlar şu örnekler yoluyla zihinlerde daha berrak hale ge-
lebilir:

Hasanü’l-Basrî (ö. 110/728) Sahâbe nesliyle de görüşmüş en eski zâhid 
olarak tanınır. Tefsir, hadis, fıkıh, kelâm ve zühd konularındaki yetkinlikle-
riyle tanınan Hasan, Hz. Osman dönemi olaylarından itibaren, Cemel, Sıf-
fîn, Kerbelâ gibi hâdiselere şahit olmuş, fakat adalet sınırlarını hayli zorladığı 
hissedilen Emevî Devleti’ne isyan etmeyi asla düşünmemiştir. Sahâbe’ye duy-
duğu tüm saygıya rağmen, yine bir Sahâbî olan halîfe Muâviye’nin hatalarını 
kendisine söylemekten de geri durmamıştır. Halîfe Abdülmelik b. Mervan’ın 
kaderle ilgili görüşlerini soran mektubuna da özetle, kaderi bahane ederek so-

29. Mürüvvet için bk. Süleyman Uludağ, Tasavvuf Terimleri Sözlüğü, Kabalcı Yayınevi, 
İstanbul 2002, s. 261.
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rumluluktan kaçmanın doğru olmadığı açıklamasıyla cevap vermiştir. Onun 
dünyaya önem vermemesi, dünyanın süs ve zînetine asla kapılmamayı tavsiye 
etmesi, onun ilk zâhidlerden biri olarak anılmasını sağlamış, Tâbiîn’in sekiz 
büyük zâhidinden biri olarak kabul edilmesine vesîle olmuştur. Bir ara Bas-
ra’da kadılık yapmış, fakat bu iş için ücret almamış olması da onun bu konu-
daki hassasiyetini gösterir.30

Hasan’ın da dâhil olduğu ilk zâhidlerin sınırlarda savaşlara katıldıkları, 
cihâdı hem maddi, hem de manevi boyutlarıyla gerçekleştirdikleri bilinmek-
tedir. Meselâ Hasan Afganistan taraflarında, İbrahim b. Edhem (ö. 161/778 
?) Bizans, Şakîk Belhî de (ö. 194/810) Mâverâünnehir’deki savaşlara katılarak 
fiilî cihada iştirâk etmişlerdir. İbrahim hayatını kazanmak için tarlalarda çalı-
şırken, onun dostlarından Fudayl b. İyaz (ö. 187/803) para için Kur’ân oku-
yanları eleştirmiş, devlet başkanlarının âdil ve dürüst olması için duâ edilme-
si gerektiğini ifâde etmiş, fakat devletten gelen ihsan ve yardımları geri çevir-
miştir.31 Bağdatlı sûfîlerden Muhâsibî, İslâm inancına ters düştüğünü düşün-
düğü babasının mîrâsını reddetmiş, Cüneyd-i Bağdâdî tasavvufun Kitap ve 
Sünnet çevresinde yaşanması gerektiğini vurgulamıştır.32

Horasan’da melâmî-meşreb sûfîler ise sûfî ya da zâhid olarak tanınmaktan 
çok, meslekleriyle tanınmayı tercih etmişler ve sülûk ile birleşen meslekî ha-
yatın dinî ve tasavvufî bir zeminde gelişmesine hizmet etmişlerdir. Ebû Türâb 
en-Nahşebî (ö. 245/859) ve müridi Hamdûn Kassâr (ö. 271/884) bu tavrın 
önderleridir. Nahşebî’nin tekkelerde oturmayı doğru saymaması melâmî ha-
reketin temel fikri olup dervişliğin Allah ile kul arasında kalması ve toplum 
tarafından bilinmemesi gereken bir durum olduğu fikrinden beslenir.

Bu yönleriyle fütüvvet ve melâmet Anadolu’da ortaya çıkan Ahîlik ve Bay-
râmîlik gibi kollarıyla kültür hayatımızı etkilemiştir.33 Osmanlı coğrafyasın-
da yüzyıllar boyunca ahlâk ile ekonomiyi birleştiren Ahîlik tecrübesi, günü-
müz Türkiye’sinde ciddî bir fonksiyon icra edememektedir. Bu tecrübeyi bir 

30. bk. Süleyman Uludağ, “Hasan el-Basrî” DİA, c. 16, ss. 291-293.
31. krş. Reşat Öngören, “İbrahim b. Edhem”, DİA, c. 21, ss. 293-295; Osman Tü-

rer, “Fudayl b. İyaz”, DİA, c. 13, ss. 208-209; Ali Bolat, “Şakîk Belhî”, DİA, c. 38, 
ss. 305-306.

32. krş. Süleyman Uludağ, Cüneyd-i Bağdâdî, TDV Yayınları, İstanbul 2010, ss. 46-49; 
Zafer Erginli, “Muhâsibî”, DİA, c. 31, ss. 13-16.

33. Tasavvuf-iktisat ilişkileri için krş. Mustafa Kara, Din Hayat Sanat Açısından Tek-
keler ve Zaviyeler, Dergâh Yayınları, İstanbul 2017, ss. 93-111; Mahmut Erol Kı-
lıç, Sûfî ve Şiir Osmanlı Tasavvuf Şiirinin Poetikası, İnsan Yayınları, İstanbul 2004, 
ss. 88-89; a. mlf., Sûfî ve Sanat, Sûfî Kitap, İstanbul 2015, ss. 13-36.
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kalkınma modeli olarak kullanan Batı dünyası ise, İsveç Kralı XII. Şarl tara-
fından Ahîlik kurumundan mülhem olarak İskandinav ülkelerinde kurduğu 
“kamu denetçiliği” kurumunu bize ihraç etmiştir.34 Yüzyıllar boyunca mes-
lekleri peygamberlere ve velîlere dayandıran, on üçüncü yüzyıldan itibaren 
Osmanlı coğrafyasında kalite standartlarını geliştiren bu tecrübenin âtıl bir 
tecrübe olmaktan kurtarılması için hem bir ahlâk atılımı, hem de girişimcilik 
ruhunun canlanması gerekmektedir.

Tarihteki birikimden beslenen tasavvufî hareketler, öncelikle İslâmlaşma-
da etkili olmuşlardır. İslâmlaşma faaliyetlerinin ahlâkî zeminden kopuk olması 
mümkün değildir. Çünkü bir insanın ömür boyu alıştığı inançları terk etmesi 
çok zordur. Karşısındaki insanın samimiyetini ve ahlâkını gören pek çok in-
san kendi arzusuyla İslâm’a koşmuştur. Tekkeler, Osmanlı dünyası içinde de 
halkın ahlâkî ideallerini yüksek tutan bir çerçeve sunmuşlardır. Ahlâkî ideal-
leri besleyen ve toplumun pek çok kesimini kucaklayan tekke, Osmanlı top-
lumunun manevi sığınağı olmuştur.35 Osmanlı toplumunda tekkenin bir gö-
revi de sessiz çoğunluğun dile getiremediği hususları devlet başkanına hatır-
latmak, Hasanü’l-Basrî’nin yüzyıllar önce üstlendiği gönüllü görevin uzaktan 
uzağa devamı mâhiyetinde idarecileri uyarmak olmuştur.36

Etik ve estetiğin birleştiği noktalardan biri olarak sûfîlerin etkili olduğu 
sahalardan biri de sanattır. Sanat ve sanatkârlığın Allah’a hakîkî kul olmak-
tan geçtiği fikri bizde sûfîler tarafından temsil edilmiş ve sanat hayatımızüze-
rinde derin etkiler bırakmıştır.37 Öte yandan İslâm sanatındaki soyutluk, ta-
savvuftaki soyut arayışıyla beraber yürümüştür. Yirminci yüzyıla kadar somu-
ta yönelmeyi başarı sayan Batılı sanat çevrelerindeki değişim, onları da soyut 
olanı aramaya sevk etmiştir. Bu çerçevede Picasso gibi bir sanatkâr sûfî hat-

34. krş. Nurettin Öztürk, “Ahîlik Teşkilâtı ve Günümüz Ekonomisi, Çalışma Hayatı ve 
İş Ahlâkı Açısından Değerlendirilmesi”, Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Ens-
titüsü Dergisi, sy. 7, Aralık 2002, s. 43-44; Şeref Ünal, Temel Hak ve Özgürlükler 
ve İnsan Hakları Hukuku, Yetkin Yayıncılık, Ankara 1997, s. 106; Hasan Abdioğlu, 
“Yönetişim İlkelerinin Uygulamasında Kamu Denetçiliği (Ombudsmanlık) Kurumu 
ve Avrupa Birliği Sürecinde Türkiye Açısından Önemi”, İstanbul Ticaret Üniversite-
si Sosyal Bilimler Dergisi, yıl 6, sy. 11, Bahar 2007/2, ss. 81-82.

35. krş. Kara, Tekkeler ve Zâviyeler, 49-60, 132-142; Reşat Öngören, Osmanlılar’da 
Tasavvuf Anadolu’da Sûfîler Devlet ve Ulemâ (XVI. Yüzyıl), İz Yayıncılık, İstanbul 
2001, ss. 237-240; Konur, 65-107.

36. bk. Öngören, 240-245.
37. Tasavvuf-sanat ilişkileri için krş. Kara, Tekkeler ve Zaviyeler, 175-202; Mahmut 

Erol Kılıç, Sûfî ve Şiir Osmanlı Tasavvuf Şiirinin Poetikası, İnsan Yayınları, İstanbul 
2004, ss. 88-89.
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tatların da katkısıyla gelişen hat sanatını soyut sanata temel olarak takdim ve 
takdir etmiştir.38 Müslüman Türk aydınları, soyut imgeye dayalı şiir ve sana-
tın, ancak manevi tecrübeyle istikamet kazanabileceği gerçeğini fark ettikle-
ri için tasavvufla sanatı birlikte yürütmeyi tercih etmişlerdir. Batı sanatının 
“bir meydan okuyuş”, İslâm sanatının ise “Allah’a boyun eğiş” olarak tasvir 
edildiği meselesi, üzerinde çokça durulmuş olan bir konudur.39 Ahlâkın sa-
nat üzerindeki bir yansıması olan bu farklılık, İslâm sanatının tevhid inancın-
dan beslenmesi yanında, saf ve sahih geleneğe bağlı olarak gelişme gösterme-
siyle de doğrudan ilişkilidir.

Sonuç

Ahlâk, îman ve ilimle beraber dînin temel direklerinden biridir. Bugün 
hatalı uygulamalara bakarak ahlâkı dinden ayırma eğilimleri isâbetli değil-
dir. Ahlâk, Hz. Peygamber’in (s.a.v.) bu ümmete bıraktığı en büyük mîrasla-
rın başında gelmektedir. Tasavvuf, O’nun ahlâkının derin yansımalarından 
biri olarak anlaşılmalıdır.

Bu noktada herkesi sûfî yapmak gibi bir amaca yönelmek de doğru değil-
dir. Esasen bir toplumda herkesi bilim adamı, sanatkâr, siyâsetçi ya da sporcu 
yapmak nasıl mümkün değilse, herkesi derviş yapmak da mümkün değildir. 
Böyle bir çaba doğru da olmazdı. Çünkü herkesin, Mutlak Kudret’le sürekli 
bağlantısını korumaya çalışma ve her şeyi O’nunla ilişkilendirme yönündeki 
sûfî perspektife sâhip olmasını beklemek mümkün ve doğru değildir.

Tasavvufun hedeflerine ulaşmış bulunan insan sayısı tarihin her dönemin-
de toplumdaki insan sayısına oranla çok az olmuştur. Bu hedefe ulaşma gay-
reti içindeki insan sayısı biraz daha fazla olabilir. Bu hayat tarzından istifâ-
de ederek hayatını düzenleme noktasında gayret gösteren insan sayısı ise ta-
rihin farklı dönemlerinde azalan ve çoğalan miktarlarda bulunabilmiştir. Bu 
üç grup insan tipinden üçüncüsü, birinci ve ikincilerden, ikincisi ise birinci-
lerden istifâde etme gayreti içinde olan gruplardır. Dolayısıyla sûfîlerin ah-

38. Ünlü ressam Picasso’nun hat sanatı hakkındaki ifâdeleri için bk. Mehmet S. Aydın, 
Din Felsefesi, Dokuz Eylül Üniversitesi, İzmir 1987, ss. 237-238; Vedat Erkul, Sa-
nat ve İnsan, Timaş Yayınları, İstanbul 1996, ss. 141-142.

39. krş. Aydın, Din Felsefesi, 236-238; Seyyid Hüseyin Nasr, İslâm Sanatı ve Mâneviyâtı, 
İnsan Yayınları, trc. Ahmet Demirhan, İstanbul 1992, ss. 19-20, 256; Ali Şeriatî, Me-
deniyet ve Modernizm, trc. Ahmet Yüksek, Birleşik Yayıncılık, İstanbul 1995, s. 121 
vd.; Erkul, Sanat ve İnsan, 136.
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lâk idealinden yararlanmak herkes için mümkündür ve hatta toplumda ah-
lâkî ideallerin yükselmesi için gereklidir. Sûfî ve mutasavvıf kesimlerle ilişki 
halindeki aydınların ve geniş halk kitlelerinin temel hedefi ahlâk olduğu za-
man, toplumun ahlâkî kalitesi yükselmiş, bu yükseliş kendi dil ve edebiyatı-
nı da üretmiştir.

Günümüzde kısa yoldan kazanma, güç ve şöhret sâhibi olma eğilimleri-
nin yaygınlaştığı çokça dile getirilmektedir. Bu şartlarda ahlâkî tavrın ve bir 
duruş sâhibi olmanın “rating” değeri yoktur. Mevcut şartlarda bir ahlâk ide-
aline muhtaç olduğumuzu söylemek bir kehânet değildir. Çünkü insanoğlu 
bir yönüyle kolaya kaçmaya meyilli, ama yüksek idealleri beğenen diğer yö-
nüyle de sürekli ayar isteyen bir varlıktır. Tarihte âlimler, sâlih insanlar ve 
ârifler bu görevi yerine getirmişlerdir. Bu imkândan bugün de yararlanılabi-
lir. Bunun için samimi, gelişmeye açık ve gayretli olmak, iyiye ve güzele gi-
den yoldaki engelleri kaldırma irâdesi ortaya koymak şarttır. Çünkü kıyâmet 
senaryoları, ahlâkî ideallerin ortadan tamamen kalkmasıyla ilişkilendirilmek-
tedir. Bunun açık ifâdesi şudur: Yeryüzünde ahlâkî ideallerin tükendiği nok-
ta, kıyâmetin kopma noktasıdır. Kıyâmeti zorlama iddiasındaki yaklaşımla-
rın bu noktada hayli mesâfe aldığı da bir gerçektir.40

Bu durumun panzehri Efendimiz (s.a.v.) tarafından verilmiştir. O’nun, 
kıyâmet koparken dahî olsa eldeki fidanı dikmeyi emretmesi [İbn Hanbel, 
III, 184] ahlâkî ideallerin en görünür şekillerinin sürekli yaşatılmasının fi-
dan sembolü üzerindeki ifâdesi olarak da anlaşılabilir. Çünkü insanlara ezi-
yet veren bir şeyin yoldan kaldırılmasını bile ibâdet sayan Efendimiz (s.a.v.) 
[Buhârî, Cihâd 128] sadece güzel ahlâkı tamamlamakla değil, insanlığa yay-
makla da görevliydi. O’nun en yakınları ve en düşmanları tarafından teslim 
edilen ahlâkı, günümüz müslümanı ve hatta insanlık için hâlâ yol göstericidir.

“Allah’ı görüyor gibi kulluk etmek”, “iyilik yapmak” ve “yaptığı işi güzel 
yapmak” mânâlarını birleştiren ihsân’ı bize öğreten Hz. Peygamber (s.a.v.) 
olmuştur. Âlimler, sâlih insanlar ve ârifler de bunun nasıl yapıldığını tarih 
boyunca bize göstermişlerdir. İyi, güzel ve doğru kavramlarını aynı potada 
eriten bu kavram, sadece toplumumuzun değil, kıyâmetin kopmasının bek-
lendiği bir zamanda bizi bekleyen dünyanın kurtuluşu için de bir reçetedir.

40. bk. Grace Hallsell, Tanrıyı Kıyamete Zorlamak, trc. Mustafa Acar-Hüsnü Özmen, 
Kim Yayınları, Ankara 2002, ss. 13-33; Ramazan Kurtoğlu, Evanjelizm Tanrıyı Kı-
yamete Zorlamak, Asi Kitap, İstanbul 2016, ss. 66 vd., 121 vd., 213 vd.; Ensar Çe-
tin, “Hıristiyan Fundamentalizmi ve Ortadoğuda Tanrıyı Kıyamete Zorlama Strate-
jisi”, Çankırı Karatekin Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 5 (1): ss. 1-16.
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1. Mesele

XIX. yüzyılda başlayan ve adına “batılılaşma” denilen bir sü-
reç neticesinde Türkiye, bugün özellikle batılı siyasîler ve 

düşünürler arasında, batılı olup olmadığı (biz buna “kimliği” de diyebiliriz) 
tartışmalı bir ülke haline gelmiştir: birçok batılıya göre Türkiye batılı siyasî 
ilkeleri üstlenme ve uygulama başarısını göstermiştir, bu sebeple onun, hal-
kı müslüman olsa dabatılı olduğunu teslim etmek gerekmektedir. Başka bir 
grup iseTürkiye’nin siyasî olarak batılı değerleri üstlenmiş olmasının veya 
bunu tam olarak üstlenme ve tatbik etme iradesini izhar etmiş olmasının, 
onun batılı olması için yetmeyeceğini, Türklerin müslüman olduklarını, do-
layısı ile halkı müslüman olan bir devletin hiçbir zaman batılı bir devlet ola-
mayacağını iddia etmektedirler. Ve tartışma daha uzun bir süre devam ede-
ceğe benzemektedir.

Batılıların bizim hakkımızda yaptıkları tartışma, ilk bakışta bizim mese-
lemiz değil gibi gözükse de bizi derinden ve esaslı bir şekilde ilgilendirmek-
tedir. Çünkü biz, XIX. yüzyıldan itibaren muhtelif sebeplerle ve muhtelif şe-

* Bu yazı “Batı Medeniyeti İçerisinde İslâmî İlimler Mümkün Müdür? Modern Dönem-
de Dini İlimlerin Meselelerine Temelli Bir Bakış”, Modern Dönemde Dini İlimlerin 
Temel Meseleleri –İlmi Toplantı– İstanbul 2007, içinde, ss. 11-30’da yayımlanmıştır.
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killerde “batılı olmak için” bir gayret içine girdik ve en azından iddia olarak, 
dinimizi terk etmeden “Batı medeniyeti” içinde yer almak gibi bir amacımız 
olduğunu dile getiriyoruz.

Böyle bir amaç dikkate alınmadan Türkiye’de olduğu kadar İslâm dünya-
sında da olup biten herhangi bir şeyi açıklama imkânı olmadığı için, bizim üze-
rinde durmamız gereken ilk sorun, nasıl olup da bizim varoluşumuzun “böy-
le bir amaca bağlı” hale geldiği noktasında ortaya çıkmaktadır. Bugün, me-
selâ böyle bir soruyu sormak, yani “amaçların” niçin tayin edici olduğu, da-
ha açık ifade etmek gerekirse, amacın nasıl olup da bir “varlık ilkesi” haline 
geldiği sorusu, öyle gözüküyor ki, bizim son iki asırlık varoluşumuzun anah-
tar sorusu olmasına rağmen, ilk bakışta hemen garibimize gitmektedir. Çün-
kü her şeyin bir maksada matuf olarak “varolduğu” bir dünyada, bizim bir 
amaca matuf olarak varolmamızı, ilke bazında sorgulamak, en azından garip-
tir. Ancak varlığın kendi başına bir değer, amacın ise ona arız olmuş bir araz 
olduğunu düşündüğümüzde, amacı varlık ilkesi haline getirmenin, ilk bakışta 
göründüğü kadar “makul” olmayabileceğini düşünebiliriz. Varlığı bir amaca 
bağlamak demek, iradeyi bilginin önüne geçirmek ve bilgiyi sadece bir vasıta 
olarak kabul etmek demek olduğu için, batılılaşma amacı kendisi ile birlikte 
bizim mevcut ile olan irtibatımızı yeniden şekillendirdi. Bunu biz, bir “mede-
niyet değiştirme teşebbüsü” olarak isimlendirebiliriz. Yani biz batılılaşma sü-
recinde dinimizi terk etmeden, medeniyetimizi değiştirebileceğimizi varsay-
dık. Bugün geldiğimiz noktada karşı karşıya kaldığımız soru, medeniyeti de-
ğiştirerek müslüman kalınıp kalınamayacağı şeklinde özetlenebilir. Bu soru-
yu ve bu soruya esas teşkil eden sorunu dile getirmek, tam da dinî ilimlerin 
modern dönemdeki meselelerini dile getirmeye tekabül etmektedir.

Çünkü Medeniyet esas itibariyle üç alanda kendisini izhar etmektedir: 
Bunlardan birisi mimari ve fiziki dünyanın imarı, ikincisi toplumsal ve siyasî 
kurumlar ve nihayet üçüncüsü ilimler ve düşünce. Biz medeniyet değiştirme-
ye teşebbüs ederken bu üç alanda eskiden sahip olduğumuz şeyleri, batıdan 
üstlendiklerimizle değiştirmeye teşebbüs ettik. Bu çerçevede mimarimiz tama-
men değişti: bugünkü şehir ve ev mimarimizin ikiyüzyıl öncesi ile neredeyse 
bir irtibatı yoktur; neredeyse tamamen, batılıdır veya örnekleri batıdan alın-
ma anlamında, batı “kaynaklı”dır. Toplumsal ve siyasî kurumlarımız nere-
deyse tamamen, ifade edildiği anlamda, batı kaynaklıdır. Üniversitelerimizde 
öğretilen hemen bütün disiplinler, muhtevaları ve terimleri ile birlikte, nere-
deyse tamamen batı “kaynaklı”dır.

Burada dinî ilimler ilginç bir yerde durmaktadır: Bu ilimler, varlıkları 
itibariyle, batı kaynaklı değildir. Batı kaynaklı olmamakla birlikte, batı kay-
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naklı bir dünyada yer almak iddiasındadırlar. Bir “rivayete göre” bu ilimler 
din de değildir. Öyle olunca bu ilimleri terk etmek, dîni terk etmek anlamı-
na gelmemektedir. Bu ilimler, İslâm medeniyetine aittir ve bizim yaptığımız, 
medeniyeti terk ederken, ona ait olan dinî ilimleri de terk etmektir. Ancak 
biz bugün dinî ilimlerle iştigal etmekteyiz ve bu ilimlerle iştigal etmek, ba-
tılı olmayan bir şeyle iştigal etmektir. Yani batılılaşma yolundaki bizler dinî 
ilimlerle meşgul olmakla Batı medeniyeti içinde, batılı olmayan bir şeyle-
ri benimsemeye teşebbüs etmekteyiz. Bu, bizim mevcut halimizi göz önüne 
alacak olursak “batı kaynaklı” olmayan –bazı “geleneksel”, yani nostaljik sa-
natları bir kenara bırakacak olursak– yegâne kısmımız gibi durmaktadır. An-
cak burada da, yine ilginç bir şekilde, batılı unsurlar, diğer alanlardaki ka-
dar olmasa da, etkindir: Bugün dinî ilimler alanında faaliyette bulunan in-
sanlar arasında Goldziher’in, Schacht’ın, Massignon’un ve daha bir çok or-
yantalistin, İmâm-ı Azam, İmam Şafii, İmam Matürîdî, İmam Eş’ari, İmam 
Gazâlî gibi din âlimlerinin yanında, belki onlardan daha fazla tanındığını ve 
istifade edildiğini söyleyebiliriz. Bu ise ister istemez şöyle bir soruyu karşı-
mıza çıkarmaktadır: Oryantalist bir formda dinî ilimler yapılabilir mi? Bunu 
biraz daha farklı bir şekilde şöylece dile getirebiliriz: Batı medeniyeti içinde 
islâmî-dinî ilim yapmak mümkün müdür? Özellikle klasik dinî ilimlerin ko-
nularının, müslümanların ortaya çıkardığı ve yukarıda medeniyete ait ola-
rak zikrettiğimiz alanlar olunca, medeniyet değiştirmek demek, dinî ilimle-
ri mevzusuz, dolayısı ile anlamsız bir faaliyet haline mi getirdi? Yaşanan bir-
çok sıkıntının kaynağı burası mı?

Burada dikkat edilmesi gereken önemli noktalardan birisinin, batılılaş-
manın başından itibaren ve bugün de esasında bir amaç olmayıp, varlığı de-
vam ettirmek için bir “araç” olmasıdır. Ancak bu araç, Rusya’dan Japonya’ya 
kadar dünyanın birçok yerinde, hiçbir zaman bir araç olarak kalmamış, za-
man içerisinde kendisi amaç haline gelmiştir. Böyle olduğu için, yukarıda di-
le getirdiğim tavır, yani batılı olmanın veya batılılaşmanın her şeyin kendisi 
için yapıldığı bir amaç, klasik dil ile ifade edilecek olursa, bir “gâî illet” ol-
duğunu ifade etmek bugün bize garip gelmemektedir. Bu durumun bize ga-
rip gelmemesi, garip bir duruma düştüğümüzün üstünü örtmemektedir; ak-
sine dikkatli bakan hemen herkes, muhtelif alanlarda ve muhtelif şekillerde 
garip durumları görmektedir. Araçların amaç haline gelmesinin nasıl bir şey 
olduğunu, biz bugün muhtelif alanlarda yoğun bir şekilde yaşadığımız için, 
burada sorulması gereken soru, daha esaslı bir şekilde böyle bir eğilimin in-
sanın kendisi ile mi yoksa modernite ile veya batı ile mi alakalı olduğu nok-
tasında ortaya çıkmaktadır. Her şeye rağmen bizim mevcut durumumuzun, 
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ancak “batılılaşma” amacına bağlı olarak anlaşılabileceği ve sorunlarımızın 
önemli bir kısmının böyle bir amaç içerisinde anlamını kazandığını söyleye-
biliriz. Buradaki “her şeye rağmen”, gerekçesi ne olursa olsunu ifade etmek-
tedir ve bütün bu gayretlere rağmen, bizim batılı olup olmadığımız meşkuk 
bir haldedir.

Burada ilginç bir şekilde şöyle bir soru da hatırımıza gelmektedir: “Dinî 
ilimler alanında da bir ‘batılılaşma’ yaşadık mı?” Cevap “evet” ise “Bu nasıl 
bir şey oldu?” Yani Batı medeniyeti içinde islâmî-dinî ilimler mümkün mü-
dür? Meselâ batılı bir tarzda “fıkıh” ilmi, anlamlı bir faaliyet midir? Bu so-
rular, sadece kendilerini değil, bunun ötesinde kendi durdukları yer, anlam-
larını kazandıkları yer açısından da önemlidir. Bu sebeple, dinî ilimlerin ilk 
elden din ile daha sonra da “ilim” ile alakalı olduğunu; bu sebeple her yer-
de ve zamanda yapılabileceğini söylemek arzu edilir bir şey olsa da bunu bu-
gün söylemenin, hele hele dinî ilimlerin doğrudan dinle değil, müslümanla-
rın dinle irtibatı ile irtibatlı olduğunu veya böyle düşünülmesinin anlaşılma-
sının ön şartı olduğunu söylediğimizde, meselenin hiç de, ilk bakışta görül-
düğü kadar kolay olmadığını; dinî ilimlerin, diğer ilimler gibi, doğrudan me-
deniyetle alakalı olduğunu fark etmek gerektiğini söyleyebiliriz.

Burada belki biraz daha yakından üzerinde durulması gereken bir hu-
sus olarak, Batı veya İslâm medeniyetlerinin kaba anlamı ile bazı görüntüle-
rinin mutlaklaştırılıp mutlaklaştırılmadığı üzerinde durulabilir. Ancak, şim-
diye kadar gördüğümüz batılılaşma modellerinin, batının bazı görüntüleri-
nin mutlaklaştırılmasını öngördüğünü dikkate alacak olursak, burada bir 
“Batı” varsayımının değil, bir Batı “anlayışının” söz konusu olduğunu ve bu  
anlayışın, bir “tasavvurun” talep edilerek varlığın önüne geçtiğini söyleye-
biliriz.1

Bu çerçevede yine, bizim batılı olup olmadığımız hala “meşkûk” ise, biz 
bu “meşkûk” hali nasıl değerlendireceğiz? Soruyu biraz daha farklı bir şekil-
de şöylece de sorabiliriz: İslâm Medeniyetini terk ederek müslüman kalmak 
mümkün müdür? Dinî ilimleri terk etmeden Batılı olmak mümkün müdür? 
Dinî ilimleri terk ederek, müslüman kalmak mümkün müdür? [Soruyu, me-
deniyetin dinle esaslı irtibatını dikkate alarak, daha da ileri götürebiliriz: Ba-
tı medeniyeti içinde müslüman olarak kalabilir miyiz?]

Dinî ilimlerin günümüzdeki meselelerini konuşmak, aynı zamanda bu me-
seleleri dile getirmek ve müzakere etmek anlamına gelmektedir.

1. Bu konuda bak: Tahsin Görgün, ‘Bir Problem Olarak Modernite’, İslâm ve Modern-
leşme, İSAM yay., İstanbul 1997, s. 25-38
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2. Varolmak ve Bilmek (Ontoloji-Epistemoloji)

Dinî ilimlerin meselelerini ele almadan önce biri 1430-31 yılında vefat 
etmiş, diğeri ise 1650’de vefat etmiş iki düşünürden iktibasta bulunmak isti-
yorum. Bu iki düşünürün de özelliği kendilerinden sonraki yaklaşık üç asır-
lık dönemi derinden etkilemiş olmalarıdır. Bunlardan birincisi Büyük Türk 
Düşünürü, Molla Fenârî’ye ait iken ikincisi Modernite’nin veya Modern Ba-
tı düşüncesinin belki en önemli düşünürü Descartes’e ait.

Fenârî şöyle demektedir:

“Hamden leke allahümme alâ mâ lahhaste lî min minehi ‘avârifi’l-efâdil 
ve hallastanî min miheni ‘avâsıfi’l-fedâil” “Ya rabbi sana, bana faziletlile-
rin yöntemlerini mulahhas bir şekilde ulaştırdığın ve böylece beni lüzum-
suz şeylerle uğraşma fırtınalarından muhafaza ettiğin için hamdederim.”2

[Hemen hemen aynı dönemlerde yaşamış başka bir âlimden, Tef-
tazânî’den de bir misal verebiliriz:
Ve neşkürüke ‘alâ mâ ‘allemtenâ min kavâ’idi’l-‘akâ’idi’d-dîniyyeti ve 
havveltenâ min ‘avârifi’l-me‘ârifi’l-yakîniyyeti ve hedeytenâ ileyhi min 
tarîki’n-necâti ve sebîli’r-reşâdi ve delleltenâ ‘aleyhi min seneni’l-istikâ-
meti ve nehci’s-sedâdi.3 (ve sana, bize dinî akidelerin kâidelerini öğretti-
ğin ve yakîni mârifetlerin avârifini [=yöntemlerini] ihsan ettiğin ve bizi 
ona kurtuluş ve başarı yolundan ulaştırdığın ve bizi sağlam bir yöntem 
ve doğru sünnetlerle ona yönelttiğin için şükrediyoruz.)
[Teftazânî’nin ifadesi ile Fenarî’nin ifadesi arasındaki, şarihleri de epeyce 
sıkıntıya düşüren en önemli fark, birisinin hamd etme gerekçesinin diğe-
rinin şükretme gerekçesi olmasıdır. Bu da özellikle Fenârî’nin tasavvufî 
ciheti ile alakalı gibi gözükmektedir.]

İktibas edilen bu ifadelerde Fenârî, kendisini muktedir kılanın kendisi-
ne nakledilen olduğunu ve kendisinin böyle bir imkân sayesinde, lüzumsuz 
şeylerle uğraşmaksızın meselelerini hallettiğini söylemektedir. Daha başka 
bir ifade ile Teftazânî ve Fenârî için yöntem, vaz’edilen ve her bir fert tara-
fından ayrı ayrı geliştirilen bir şey değil, üstlenilen ve sürdürülen, böylece in-
sanı muktedir kılandır. Bu ifadeler tam olarak daha sonra yaşanan en az üç 
asırlık bir dönemde Osmanlı düşüncesinin temel özelliklerini ifade etmekte-
dir. Bu düşüncenin en önemli özelliği, kendi varoluş zemini ile irtibat halinde 

2. Şevkî ale’l-Fenârî, İstanbul 1284, s. 3-5
3. Teftazânî, Şerhü’l-Mekâsıd I, s. 153
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düşünmeye devam etmesi ve meselelerini bu zemine bağlı olarak kavrama ve 
halletmeye yönelme olarak ifade edilebilir.

İkinci iktibas Descartes’e aittir. Descartes şöyle demektedir:

“Fakat söylemekten çekinmeyeceğim ki gençliğimden beri, mutlu bir te-
sadüfle, beni bir takım düşünce ve düsturlara götüren bir yol üzerinde 
bulundum, onlarla bir metot kurdum, onunla da yavaş yavaş bilgimi art-
tırdım, bunu da zihnimin fakirliği ile ömrümün kısalığının götürebildi-
ği en yüksek noktaya basamak basamak çıkarmak yolunu buldum sanı-
rım. Zira daha şimdiden bu metottan öyle meyveler topladım ki her ne 
kadar kendi üzerime verdiğim hükümlerde böbürlenmeden çok güven-
sizlikten yana eğilsem de ve bütün insanların girişip yaptığı işlere bir fey-
lesof gözüyle bakınca, içlerinden bana boş ve beyhude görünmeyen he-
men hiç birini bulamasam da; şimdiye kadar yaptığım araştırmada gös-
terdiğimi sandığım ilerlemeden büyük memnunluk duymaktan, gelecek 
için de büyük ümitler beslemekten geri kalmıyorum. Öyle ki, sade insan 
olan insanların işleri arasında, sağlamca iyi ve önemli olan birisi varsa, o 
da benim seçtiğim iş olduğuna inanmak istiyorum.”4

Descartes’in ifadelerinde açık bir şekilde insanın kendisinin her şeyi sıfır-
dan keşfetmesi ve bizzat ulaşmadığı şeylerin, kendisi için fazla bir anlam ifa-
de etmemesidir. Kısaca Descartes’in insanın kendi tecrübesini nihâî esas ola-
rak kabul ettiğini ve bütün bilgiyi böyle bir [zihin metafiziği] zemin(in)de te-

4. Descartes, Metod Üzerine Konuşma, çev. Mehmet Karasan, MEB Ankara 1997, s. 4-5 
[İbrahim Edhem Mesud’un 1895 yılında neşredilen tercümesi kendi başına okunma-
ya değer: “Fakat şurasını beyandan çekinmem ki ben daha gençliğim zamanından iti-
baren bazı mesâlike tesadüf etmek tâli-i azîmine mazhar olduğum zannındayım, ki bu 
mesâlik beni bir takım mülâhazât ve mebâdîye sevk eylemiştir. Ben de bunlardan, va-
sıtasıyla mâlumatımı tedricen tevsî etmek, zihnimin âdîliği ve ömrümün kısalığı mü-
said olduğu derecede, bir mertebe-i âliyeye îsâl eylemek zannında bulunduğum bir 
usûl teşkîl eylemişimdir. Zîrâ bu usûlden şimdiye kadar öyle semerât iktitâf ettim ki 
kendi hakkımdaki muhâkemâtta, nefsime mağrûr olmak cihetindense itimâd etme-
mek cihetine dâima rağbet göstermeğe ikdâm etmekliğim, bilcümle insanların ef‘âl 
ve teşebbüsât-ı muhtelifelerine bir hakîm gözüyle bakınca, hemen hiç biri bana boş 
ve bîfâide görünmekden hâlî kalmadığını nazar-ı dikkate almaklığımla beraber, ta-
harrî-i hakîkat husûsunda şimdiye kadar etmiş olmak zu’munda bulunduğum terak-
kîden dolayı ol kadar memnun ve müstakbel için dahi ol derecede ümidvar olmakdan 
geri kalmamaktayım ki insanların, fakat sırf insanların, meşguliyetleri içinde cidden 
bir iyisi ve mühimmi var ise onun da benim intihâb etmiş olduğum meşguliyet oldu-
ğunu itikada cür’et eylerim.”, Usûl Hakkında Nutuk, terc. İbrahim Edhem b. Mesud, 
İstanbul 1311/1895, s. 21-22. 
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mellendirdiğini [veya onun tavrının çok çeşitli türlerde ortaya çıkan bir zihin 
metafiziğine esas teşkil ettiğini] söyleyebiliriz.

Bugün geriye dönüp baktığımızda, Batı dünyasında özellikle postmodern 
eğilimlerin güçlenmesi ile birlikte –ama sadece bununla değil– Kartezyen tav-
rın günümüzde karşı karşıya kalınan meselelerin temel sorumlusu olduğu ve 
içinde taşıdığı /veya ortaya çıkmasına esas teşkil ettiği irade metafiziği ile in-
sanlığı biyolojik varlığı açısından bile bir yokoluşla karşı karşıya getirdiği epey 
sıklıkla telaffuz edilen temel bir tez olarak gözükmektedir.5

Bu iki iktibası dikkatlice inceleyecek olursak bugün dinî ilimlerle iştigal 
eden bizlerin kendimizi genel olarak Fenârî’den çok Descartes’e yakın his-
settiğimizi ve her birimizin en azından bir “yöntem” peşinde koştuğumuzu; 
daha doğrusu her birimizin gönlünde bir “Descartes”in yattığını söyleyebili-
riz. Bu tavrın nereden geldiği ve bizi nerelere götürdüğü ile ilgili soruyu ve 
bu soruya esas teşkil eden sorun hususunda zihin açıklığına kavuşma hususu-
na, özellikle dîni ilimlerin karşı karşıya kaldığı meseleler cihetinden, bir kat-
kıda bulunmak, bu tebliğin amacını teşkil etmektedir. Bunu bir şekilde için-
de bulunduğumuz kartezyen tavırla bir hesaplaşma olarak ta isimlendirebili-
riz. Bu çerçevede kısaca bazı hususları ele aldıktan sonra, dinî ilimlerin me-
selelerinin epistemolojik veya metodolojik olmaktan çok, ontolojik olduğu-
nu ve meselenin bu çerçevede nasıl ele alınabileceği hususunda bazı noktala-
ra işaret edeceğim.

Genel bakışı tamamlamadan önce, günümüzde bir imkân gibi gözüken, 
ancak mevcut haliyle bir imkân olmadığı artık bariz olan bir konuya, sosyal 
bilimlerin genel olarak durumuna da kısaca bir atf-ı nazarda bulunmak isti-
yorum. Kartezyen tavrın, ilimler cihetinden bakıldığında, neticelerden birisi, 
sosyal ilimleri ortaya çıkarmaktır. Sosyal ilimler, her şeyden önce kilise dışı 
toplumun, yani “sivil toplum”un kendi başına bir değer kaynağı olduğu dü-
şüncesi ile doğrudan alakalı bir tavır olarak karşımıza çıkmaktadır.6 Burada 
bir noktanın esaslı bir şekilde göz önünde tutulması gerekir: sivil toplumun 
“yegâne otorite” olması ve dolayısı ile, olup biten her şeyin taşıyıcı esası ola-
rak kabul edilmesi, kendisi ile birlikte sivil toplumu ve ondaki muhtelif halle-

5. Mesela epistemolojide böyle bir tavır için bak: Hilary Kornblith (ed.), Epistemology: 
Internalism and Externalism, Oxford 2001, s. 4-7; Kartezyen tavrın bir bütün ola-
rak ortaya çıkardığı meseleler için bak: Herbert Schnaedelbach, Reflexion und Dis-
kurs. Fragen einer Logik der Philosophie, Frankfurt/Main 1977.

6. 1743 tarihli Amsterdam’da neşredilmiş bir metin aynen şöyle demektedir: “La so-
ciété civile est, pour ainsi dire, la seule divinité qu’il reconnaisse sur la terre.” Nak-
leden Niklas Luhman, Soziologische Aufklaerung 3, Opladen 1981, s. 294
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ri ve dönüşümleri incelemeyi kendinde değerli bir hale getirdi. Böylesi nor-
matif bir bakış olmadan sosyal bilimleri temellendirmek mümkün olmadığı 
gibi, bugün bunların mesela Türkiye’de gereği gibi yapılamıyor olmasını da 
anlamak mümkün değildir. [Burada belki Ziya Gökalp’in, örfü, örf ve adet-
ler olarak gören ictimâî usûl-i fıkıh anlayışını da bu çerçevede anlamak ge-
rektiğini, ancak bu tavrın bile Türkiye’de kabul görmediğini ifade etmek ge-
rekir. Bunun yerine, Batılıların “sivil toplumu” bizde de, “alelıtlak sivil top-
lum” olarak kabul görmüşe benzemektedir. Bu çerçevede sosyal bilimler, ba-
tılı sivil toplumu kendisine konu edinen çalışmaların neticelerini öğreten ve 
anlatan bilimler olarak öğretilmişlerdir. Bu çok ilginç bir durum ortaya çı-
karmaktadır. [Bu husus kendi başına bir mesele olarak karşımızda durmak-
tadır.] Daha başka bir ifade ile biz, –normal batılı modern bir toplumun ayı-
rıcı hususunu teşkil eden, kendi toplumunu bilgi ve değer kaynağı olarak ka-
bul etme ilkesini bile uygulamayıp– kendi toplumumuzu bilgi ve değer kay-
nağı olarak kabul etmiyoruz; batı toplumunu bilgi ve değer kaynağı olarak 
kabul ediyoruz. Bunu biraz radikal bir şekilde ifade etmek gerekirse bizim 
kendi kendimizi henüz “insan” olarak kabul etmediğimiz veya “adam” yeri-
ne koymadığımızı söyleyebiliriz. Batılılaşmayı mümkün kılan esas ta bu ol-
sa gerek. Bunun nasıl olup ta mümkün olduğu sorusu, kendi başına bir me-
sele. Bence bu Türkiye’de düşüncenin düşünmesi gereken ilk ve esaslı mese-
le olarak durmaktadır.]

Sosyal bilimlerin zaman içerisinde “human sciences” gibi veya “behavio-
ral sciences” gibi isimler adı altında sürdürülmesi, özünde bir değişiklik ola-
rak değil, belli ölçüde Batı medeniyeti içerisinde ortaya çıkan ve etkin olan, 
esası itibariyle hepsi kartezyen, tavırları işaret etmektedir. Bu çerçevede Al-
manlar’ın farklı gibi gözüken “Geisteswissenschaften” anlayışı da, özünde 
kartezyen olduğu için, diğerlerinden esası itibariyle farklı değildir. Bu ilim-
lerin hemen hepsi, Batı kültürü içinde kendisini tanımlayan “insan” ile ilgili 
olduğu için, hemen her şeyi ile Batılıdır. Bugün, kültürle –en azından bir id-
diaya göre– en az irtibatı olan felsefe alanında bile, Batılı filozofları okuma-
nın ve onların ebedî talebeleri olmanın kimseyi filozof yapmadığı, Weber ve-
ya Freud okunarak sosyolog ve psikolog olunmayacağı artık anlaşıldığı gibi, 
Goldziher okunarak muhaddis, Schacht okunarak fakih, van Ess veya Watt 
okunarak mütekellim, Massignon okunarak sufî olunmayacağı da anlaşılmış 
olmalıdır. Çünkü âlimlik, sadece bir bilgi meselesi olmayıp bir varlık, bir va-
roluş meselesidir.

Bu bize aynı zamanda şu noktayı düşünmeye sevk etmektedir: Türkiye’de 
dinî ilimlerin hali ile sosyal ve insan bilimleri alanındaki meselelerin birbiri-
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ne benzemesi, yani her iki alanda da önemli sıkıntıların olması, bunların bir-
birleri ile ne gibi bir irtibatının olduğu veya aralarında bir irtibatın olup ol-
madığı sorusunu da sormak durumundayız. Belki burada şöyle bir tez ifade 
edilebilir: Dinî ilimler alanında güçlü olmayan [müslüman] toplumlar, diğer 
alanlarda da başarılı olamazlar.

Bugün dinî ilimlerin bugünkü meselelerini konuşurken, aynı zamanda 
böylesi bir tecrübeyi ve böylesi bir tecrübeye dayanarak konuşmaktayız.

3. İki Eğilim: Akvâl ve Siyaset

Dinî ilimlerin mevcut durumunu ele alırken, Türkiye’de oldukça yaygın 
olduğunu düşündüğüm iki tavrı temsil eden iki iktibas üzerinde durmak is-
tiyorum. Bu iktibaslar, her ne kadar Türkiye’de olup biten bazı şeyler hak-
kında konuşmak için seçilmiş olsa da, Türkiye kaynaklı değil. Bunun önem-
li sebeplerinden birisi, Türkiye’deki ilmi faaliyetlerin uzun bir süredir Türki-
ye dışı ile, belli ölçüde bir bağımlılık ilişkisi içinde, gelişmiş olmasıdır. Bunun 
üzerinde durulması gereken muhtelif sebepleri olmakla birlikte, en önem-
li sebebi Türkiye’de yaşanan tecrübenin radikalliği ile alakalıdır. Bu radikal-
lik zaman içerisinde dinî ilimlerle irtibat imkânını neredeyse ortadan kaldır-
dığı için, uzun süre dinî ilimlerle irtibat kurmaya yönelen birçok insan, bunu 
Türkiye dışında yapılmış olan çalışmalar üzerinden gerçekleştirdi.7 Bu önem-
li bir nokta olsa da tayin edici değildir. Tayin edici olan Türkiye’de olup bi-
ten modernleşme sürecidir. Bu süreç, artık tamamlandığı ve batılılaşma –her 
türlü anlamı ile– bittiği için, bugün artık tarih olan bir olaylar ve kararlar di-
zisi hakkında konuşmak ve bunu değerlendirmek durumundayız. Bu aynı za-
manda kendi hakkımızda konuşmaya başlamamız anlamına gelmektedir ki, 
bu bizim kendi kendimize ve kendi yaptıklarımıza, bu batılılaşmak da olsa, 
değer vermemiz anlamına gelmektedir.

Burada önce birbirinden ayrı gözüken iki tavrı kısaca ele aldıktan sonra, 
bu iki tavrı mümkün kılan bazı hususları dile getireceğim.

İlk tavrın çok sayıda ifadesi olmakla birlikte, burada Ali Sâmi en-Neşşâr’ın 
sekiz baskı yapmış bir eserinde bulunan ifadelerinde dile geldiğini söyleyebi-

7. Meselâ fıkıh usûlü, Büyük Haydar Efendi yerine Muhammed Ebû Zehra veya Abdül-
vehhab Hallaf veya Zekiyüddîn Şaban’ın eseri üzerinden öğrenildi/öğretildi. Hayret-
tin Karaman Hoca’nın İmam Hatip Okulları için ders kitabı olarak telif ettiği Fıkıh 
Usûlü (İstanbul 1964) eseri bu çerçevede bir istisnâdır.
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liriz. Ali Sami en-Neşşar’ın şu ifadeleri Türkiye’de ve genel olarak İslâm dün-
yasında dinî ilimlerin kavranışının bir şeklinin de ifadesi gibi gözükmektedir:

“Kur’âna yönelip onu okumaya ve üzerinde düşünmeye başladılar. 
Kur’ân’ın âyetleri ise “çok yönlü anlamlar yüklü”ydü. Herkese “onun 
istediği anlamı” veriyordu [yani her isteyen, onda istediğini okuyordu, 
T.G.]. İlâhî nassın derinliklerine kadar inen bu tefekkür ve tedebbürden 
sonra İslâm düşünce yapısı şekillenmeye başladı. Bu çerçeve içerisinde in-
sanlar değişik yollar ve metodlar izlemeye koyuldular. Ama her şeye rağ-
men tüm bu yolların dayandığı asıl kök birdi ve o da Kur’ân’dı.
İslâmî hayat tümüyle Kur’ân’ın yorumundan ibaretti. Kur’ân’ın amelî haya-
ta yönelik kanunların[ın incelenmesin]dan fıkıh doğdu. Metafiziği vaz’den 
bir kitap olarak incelenmesinden kelâm doğdu. Uhrevî bir kitap olarak in-
celenmesinden zühd, tasavvuf ve ahlâk doğdu. Bir yönetim kitabı olarak 
incelenmesinden siyaset ilmi ve ilâhî bir lisan olarak incelenmesinden dil-
bilimi … ilh. doğdu. İslâmî ilimlerin bütününün gelişmesini ancak bu çer-
çevede ele almak gerekir: Kur’ânî bir çerçevede doğdular, aynı çerçeve-
de olgunlaşıp geliştiler ve kemâle erdiler, karşılaştıkları kavimlerin ilimle-
ri karşısında kabul veya reddetme tavrını da onun ışığında belirlediler.”8

Bu ifadelere baktığımız zaman burada dinî ilimlerin Kur’ân tefsiri olarak 
kabul edildiğini söyleyebiliriz. İlk bakışta Kur’ân-ı Kerîm’i oldukça yüceltici 
gibi gözüken bu ifadelerin, vâkıaya mutabık olmamasından veya vâkıa ile kur-
duğu irtibatın vâkıaya mutabık olmamasından dolayı, yanlış bir ilim tasavvu-
ru oluşturduğu söylenebilir. Burada söz konusu olan ilim, insanın “önünde” 
bulunan Kur’ân ile, onu yorumlamaya yönelik bir irtibatı olarak ortaya çık-
maktadır. İşin ilginç tarafı, bu yorumlama noktasında Kur’ân’a verilen yer, 
ilk bakışta uyandırdığı “yüceltme” intibaı ile tamamen çelişmektedir. Çünkü 
Kur’ân-ı Kerim’den “herkese istediğini veren” bir kitap, yani herkesin onda 
“bildiğini” okuduğu, dolayısı ile kendi anlamı olmayan bir metin olarak bah-
setmekte; bu durumda Kur’ân, etkin değil, edilgen bir konuma itilmektedir. 
Bu ise Kur’ân’ın, tesir ettiğinden çok, Kur’ân’a tesir edildiği intibaını ortaya 
çıkarmaktadır. Bu çerçevede hem fıkıh, hem tefsir, hem hadis, hem kelâm, 
hem de tasavvuf, Kur’ân-ı Kerîm’i bir tarafa çekmek ile ortaya çıkmış, başarı 
olmaktan çok “sapma” olmaya aday neticeler olarak teşhise konu edilmekte-
dir. Bu tavır, aşağıda kısaca üzerinde duracağım ikinci bir tavra, bir cihetten 

8. Ali Sami en-Neşşâr, Neş’etü’l-Fikri’l-Felsefî fi’l-İslâm, Kahire 1981 (sekizinci baskı), 
I, 227 [Türkçe tercümesi: İslâm’da Felsefî Düşüncenin Doğuşu, çev. Osman Tunç, İs-
tanbul 1999, c. I, s. 319-320]
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esas teşkil ederken, başka bir cihetten de yol göstermektedir. Bu tavrın kısa 
yoldan, müslümanlar arasındaki vahdeti ve bir müslüman başarısı olarak ger-
çekleşmiş vahdet medeniyeti olarak İslâm medeniyetini açıklamaktan olduk-
ça uzak olduğunu söyleyebiliriz. Bu tavır Kur’ân ile hayat arasındaki irtiba-
tı kuramadığı gibi ilimleri de en iyi ihtimalle sırf zihni ve entelektüel bir faa-
liyet haline getirmektedir.

Burada, kabaca ifade etmek gerekirse, dinî ilimler, bir tür Kur’ân tefsiri 
olarak algılanmaktadır. Bu algıda eserlerde bulunan ifadeler “kavil” olarak 
kabul edilmekte; bu kaviller, kendisine âlim denilen insanların “görüşlerini” 
dile getiren “sözler” olarak dikkate alınmaktadır. Bu çerçevede sözler geri-
ye doğru gittikçe, mütekellimi farklı olması açısından tefrik edilmekle birlik-
te, söz olmak açısından, birbirinden tefrik edilmemektedir. Bu çerçevede bü-
tün bir ilimler tarihi, sözler cümbüşü olarak karşımıza çıkmaktadır. Günü-
müz araştırmacısı kendisini bu söz “mozayiği” karşısında, muhayyer kabul 
etmekte ve uygun gördüğü birini “tercih” etmekte veya “yeni” bir söz söyle-
meye yönelmektedir. Böylece bütün gayretler “sözle” ve “sözde” cereyan et-
mektedir. Kavil konusundaki tavır, sadece ulema ile sınırlı kalmamakta, bu 
tabii ve sahabiler için de geçerli olduğu gibi, bazıları için Hz. Peygamber de 
“kavil sahiplerinden birisi” muamelesi görmektedir. Bunun en nihai şekli ise, 
Kur’ân-ı Kerîm’i bir “kaviller” toplamı, o günkü şartların tetiklediği ilâhî “ka-
viller” olarak algılama eğilimidir.

Dinî ilimleri bir “kaviller” toplamı olarak gören bu tavrın, nasıl olup ta 
mümkün olabildiği ve nasıl olup ta böyle bir tavrın epeyce etkin bir tavır ola-
bildiği, bu yazının olduğu kadar bu alanda düşünen hemen herkesin ele alma-
sı gereken sorunlardan biridir. Çünkü sözün bir fiil olduğunu ve mevcudatın 
bir kısmının “insan fiillerinden” ibaret olduğunun farkında olan bir medeni-
yetin taşıyıcı yöntemi ve yolu olan ilimleri, sadece “dile getirilmiş görüşlerin 
toplamı” olarak algılamak ve görüşü de bir tür “entelektüel kurgu” olarak 
görmenin, bunu böyle “görebilmenin” kendisi açıklanması gereken başlı ba-
şına bir fenomendir. Bu sebeple bizim üzerinde duracağımız sorunlardan bi-
risi, böyle bir tavrın imkânının ön şartları olacaktır.

Burada belki meselenin ciheti yönünde kısaca şunu söyleyebiliriz: Mesele-
nin ortaya konulması biraz da dinî ilimlerle ilgilenen insanların bizzat kendi-
lerinin varlıkla irtibatını ortaya koymayı gerektirmektedir. Dinî ilimlerin var-
lıkla irtibatı, ilgilenenlerin varlıkla irtibatına tekabül ettiği veya onların var-
lıkla irtibatı üzerinden irtibatlı olduğu için, onların bizzat kendilerinin varlık-
la irtibatını keşfetmeden, onların ilimlerin varlıkla irtibatı hakkındaki iddia-
larının esasını keşfe yönelmenin bir anlamı olmayacaktır.
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İkinci bir tavır ise, Şii eğilimli bir İslâm tarihi bakışı ile buluşan; köken 
olarak Hegel ve Ranke’ci; Ranke üzerinden oryantalizme, oradan da İslâm 
tarihi araştırmalarına uzanmış; en açık ifadesini ise Câbirî’nin aşağıdaki ifa-
delerinde bulduğumuz bir yaklaşım teşkil etmektedir:

“Kültür–hangi kültür olursa olsun-özünde siyasî bir olgudur. Diğer kül-
türler bir yana özellikle Arap kültürü uzun tarihi boyunca hiçbir zaman 
sosyal ve siyasî çalkantıların üstünde ve onlardan bağımsız kalmamıştır. 
Aksine tarihinin her döneminde bu çatışma ve çalkantıların en önem-
li arenalarından biri olmuştur. Siyasî veya dinî hareketlerin hatta siyasî 
iktidar peşinde koşan bütün sosyal hareketlerin siyasî faaliyetler liste-
sindeki en öncelikli nokta kültürel egemenlik olmuştur. İşte İslâm kül-
türünde ideolojik mücadele ile epistemolojik çatışma arasındaki orga-
nik ilişki böyle doğmuştur. Bu, kesinlikle gözden kaçıramayacağımız 
ve önemini eksiltemeyeceğimiz bir ilişkidir. Aksi taktirde analizimiz  
oluşum boyutunu yani konuya tarihsellik kazandıran boyutunu yitire-
cektir.”9

Bu ifadeler bütün bir kültürü, bu çerçevede bütün düşünce ve ilimle-
ri siyasî bir faaliyet ve siyasî mücadelenin bir vasatı ve vasıtası olarak gör-
mektedir. “Siyasî” demek, buradaki hali ile, tahakküme yönelik demek oldu-
ğu için, burada bütün bir kültürün bir çatışma ve bir tahakküm arayışı için-
de ve amacına matuf olarak ortaya çıktığını; kültürün bir esas olmaktan çok 
bir vasıta olduğu gibi bir iddia dile getirilmektedir. Bu iddia muhtelif şekil-
lerde dile getirilmiş, modern bir “ideoloji” teorisi ve en iyi ihtimalle bütün 
bir düşünceyi bir “dünya görüşü”ne, bir “weltanschauung”a veya bir “wor-
ld-view”a irca etmektedir. Bütün bir kültürü ve ilimleri, bu çerçevede bütün 
dinî ilimleri siyasî bir çatışmanın ve iktidar mücadelesinin bir vasıtası ve va-
satı olarak görmek, oldukça anakronik ve radikal bir kartezyen tavır olarak 
karşımıza çıkmaktadır. Bu tavır en açık halini Fichte, Hegel ve Schopenhau-
er’da bulduğu gibi, Nietzsche’den sonra kısmen övülmekle birlikte Weber ve 
daha sonra Heidegger ile önemli bir eleştiri konusu olmuş; daha sonra, Marx 
ile önemli bir ivme kazanmış olan ideoloji ve ideolojik tavırla farklı bir bo-
yut kazandığı gibi 20. yüzyılın birinci yarısında Carl Schmitt10 ve ikinci yarı-

9. Muhammed Abid el-Câbiri, Arap Aklının Oluşumu, çev. İbrahim Akbaba, İstanbul 
1997, s. 9-10

10. Carl Schmitt’in ifadesi aynen şöyledir: “Inzwischen haben wir das Politische als das 
Totale erkannt und wissen infolgedessen auch, dass die Entscheidung darüber, ob 
etwas unpolitisch ist, immer eine politische Entscheidung bedeutet, gleichgültig wer 
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sında Gramsci ve Foucault ile, burada dolaylı bir neticesini bulduğumuz bir 
kültür teorisi haline gelmiştir. Bugün karşı karşıya kaldığımız, sadece bizim 
değil bütün bir insanlığın karşı karşıya kaldığı en önemli sorun, tahakküme 
yönelik bir duruş ile “konuşma” ve “müzakereye” yönelik bir duruş arayışın-
da kendisini göstermektedir.11

Kısaca Câbirî’nin bahsettiği kültürün İslâm kültürü ile neredeyse hiçbir 
alakası yoktur. Öyle olduğu için de dinî ilimlerin anlaşılmasından çok, onları 
kendi mahiyetleri hilafına te’vile (ki bu bir suistimal anlamına gelmektedir) 
matuf bir tavır olarak durmaktadır. Burada Câbirî’nin eserinde oldukça et-
kin olan ve “müellifi öldüren” fransız yapısalcılığının, modern Batı’nın ken-
di kendisine oluşturduğu hapishaneyi kendisine konu edinmesini ifade ettiğini 
ve bu anlamda tam da Zeitgeist’e tekabül ettiğini; bunun ise İslâm toplumu-
nun tam aksi olduğunu; İslâm toplumunun tarihinin hiçbir döneminde, ferdi 
özgürlüğün yapılar içinde eridiği bir “düzenin” tasviri olma iddiasında olan 
yapısalcılığa tekabül edebilecek bir “yapı” oluşturmadığını söyleyebiliriz. Bu 
noktadan iktidara dayalı bir İslâm tarih yazıcılığının, hiçbir zaman İslâm top-
lumlarını anlatamayacağını da; dinî ilimleri anlatma imkânının ise, neredey-
se hiç olmadığını söyleyebiliriz.

Ancak burada şunu da ifade etmekte fayda bulunmaktadır: Câbirî –her ne 
kadar epeyce sıkıntılı bir tavır sergilese de, kültürü kendi başına mevcut ol-
mayan bir mevcut olarak ele alsa ve onun siyasete, yani iktidar arayışına ba-
ğımlı olduğunu zannetse de,– kavil teorisinin bir adım ötesine geçmiştir ve bir 
anlamda kavilleri anlamlı kılan, onların içinde anlamını kazandığı bir vasat 
olarak kültürü dikkate almaktadır. Onun sıkıntısı, kültürü dikkate alması de-
ğil, kültüre bakışındaki Kartezyen çıkmaz olarak gözükmektedir. Bu sebeple 
o meseleyi, en iyi ihtimalle, –tipik kartezyen bir tavır olarak–, epistemolojik 
olarak düşünebilmekte ve kavrayabilmektedir.12 Bu ise, yukarıda işaret edil-
diği gibi, sadece müslümanların, veya sadece dîni ilimlerin meselesi olmayıp, 
bütün bir Batı medeniyetinin ve bütün batılılaşmış insanların ve batılılaşmış 
insanlığın meselesi olarak karşımıza çıkmaktadır. Bu bize aynı zamanda şunu 
söylemektedir: Bütün insanlığın meselelerini üstlenmeden, kendi meseleleri-
mizle karşı karşıya gelme ve onlara çözüm üretme imkânına sahip olamayız. 

sie trifft und mit welchen Beseisgründen sie sich umkleidet.” Politische Theologie, 
Berlin 1985, s. 7 (Vorbemerkung zur zweiten Auflage, 1933) 

11. Bir çok arayış yanında Habermas’ın “kommunikatif davranış teorisi” (Theorie des 
komunikativen Handelns) böyle bir arayışı ifade etmektedir.

12. Cabiri, Arap Aklının Oluşumu, s. 19
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Bu, Türkiye’de dinî ilimlerle uğraşanların sorumluluğunun büyüklüğü husu-
sunda da bir fikir vermektedir.

4. İslâm Toplumunun Varlığı ve Dinî İlimler

Klasik dinî ilimlerin nerede durduğu noktasını biraz açığa kavuşturmak 
için, temsil gücünün oldukça yüksek olduğunu düşündüğüm bir ifadeyi ikti-
bas etmek istiyorum. Bu iktibas milâdî 1406 yılında vefat etmiş olan bir âli-
me, İbn Haldûn’a aittir. Bu ifadeyi hem orjinali hem de 18. yüzyılda Pirîzâde 
tarafından yapılmış olan tercümesi ile birlikte nakledeceğim.

İbn Haldûn’un (1406) Mukaddime’de, ifade ettiği gibi mevcut (kâin, va-
rolan, çoğulu kâinât) iki kısma ayrılmaktadır: Birisi doğrudan Yüce Allah’ın 
yaratması ile ortaya çıkan ikincisi ise insan fiilleri neticesinde ortaya çıkan 
mevcutlar. İbn Haldûn şöyle demektedir:

“i’lem enne âleme’l-kâinâti yeştemilu alâ zevâtin mahdatin ke’l-anâsırı 
ve âsârıhâ ve’l-mükevvenâtü’s-selâsetü anhâ elletî hiye’l-ma’den ve’n-ne-
bât ve’l-hayevân ve hazihî küllühâ müteallekâtü’l-kudreti’l-ilâhiyyeti, ve 
alâ ef’âlin sâdiratin ani’l-hayevânâti vâkı’atin bi maksûdihâ mütealleka-
tün bi’l-kudreti elletî ce’ale Allâhu lehâ aleyhâ: fe minhâ muntazamun 
mürettebün ve hiye ef’âlün beşeriyyetün; ve minhâ gayru muntazamin 
velâ mürettebin ve hiye ef’âlü’l-hayevânâti gayru’l-beşeri ve zalike’l-fik-
rü yüdrikü’t-tertîbe beyne’l-havâdisi bi’t-tabi ev bi’l-vaz’i.”13 [Pîrîzâ-
de’nin tercümesi ile: “Malum ola ki, tahte sakfı merfû-ı felekde vâkî 
işbu alem-i kevn ü fesâd tavk-ı beşerden hâric kudret-i bâire-i hakk ile 
mevcûd nice zevât-ı mahza ve a‘yân-ı sırfa üzerine müştemil olub anâ-
sır-ı erbaâ ve ondan tekevvün eden mevâlîd-i selâse ki ma‘den ve nebât 
ve hayevândır. Bunların cümlesi kudret-i ilâhiyyenin taallukuyla hâsıl-
dır. Ve dahî hayevândan sâdır ef‘âl ve âsâr üzerine dahî müştemildir ki 
onlar insan ve hayevânın kasd ve irâdeleriyle ve Cenâb-ı Hakk’ın onlar-
da halk ettiği kudret ve ıstıtâ’at ile hâsıldır. Ve bu ef’âlin bazısı munta-
zam ve mürettebdir ki nev-i beşere mahsus olan ef‘âl ve a’mâldir. Ba‘zı-
sı dahî tertîb ve nizâmdan hâricdir ki beşerin gayrı hayevânâttan sudûr 
eden ef‘âldir. Bu emrin sırr ve sebebi oldur ki insan i‘mâl-i ‘akıl ve nûr-ı 
fikr ile havâdis beyninde vakî tertîb-i tabî’î yâ vaz’îye vâkıf ve muttali 
olup bir şeyi icâd etmek murâd ettikde ibtida ol şeyin karîb ve ba‘îd es-

13. İbn Haldun, Mukaddime, nşr. Ali Abdülvâhid Vâfî, III, 1010
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bâbını ve ilel ve eczâ ve erkân ve şurût ve sâir mebâdîsine tefettun et-
tikden sonra ………”]14

“Mevcut” hakkında söylenen bu sözler, aynı zamanda mevcutla olan ir-
tibatı da ifade etmektedir: Mevcut, sadece bizden bağımsız olarak varolan 
bir şey olmayıp, en azından kısmen bizimle “varolan”dır. Bizimle varolma-
sının ifade edilmesi, bizimle varolduğunun bilinmesine, bu da hakikaten bi-
zimle varolmasına bağlıdır. Bizimle varolduğunu bildiğimiz şeyler bizim va-
rolmasında dahlimizin olduğu şeylerdir; buna bağlı olarak ta bunları hem bi-
liriz, hem de yapabiliriz. Burada bilmek ile yapabilmek bir noktada aynileşir. 
Bu çerçevede bilmenin yapabilmek olduğu hali kavramadan, hem dinî ilim-
leri klasik halleri ile kavramak mümkün değildir, hem de bugünkü durumu 
tahkik etmek. Bu sebeple dinî ilimlerin bugünkü halinden bahsetmek, müs-
lümanların bugünkü halinden bahsetmek olduğu gibi, dinî ilimlerin konu-
mundan bahsetmek, dindar insanların konumundan bahsetmek; dinî ilim-
lerin etkisinden bahsetmek dindar insanların etkisinden bahsetmek anlamı-
na gelecektir; çünkü bilmek, esası itibariyle yapabilmektir. [İbn Haldûn’un 
ilim ile ilgili meseleleri umranda en son ortaya çıkan konular ve alanlar ola-
rak ele alması; umranı da insan fiillerinin bir boyutu olarak kabul etmesi ile 
alakalıdır. Bu çerçevede ilimler bir anlamda insanların kendi yaptıkları hak-
kında oluşturdukları bir “şuur” olarak isimlendirilebilir. Ancak burada yap-
ma denilen şey, müstakil –ve müstağnî– bir varlığın değil, teklîfî emrin mu-
hatabının fiili olarak söz konusu olduğu için, teklîfî emrin kendisi, fiillerin 
sâiki olarak, gerçek fâilin kim olduğu sorusunu ortaya çıkaracak kadar et-
kin bir konumdadır. Bu yönden dinî ilimler “emrin tamama erdirilmesinin”, 
yani insanların birlikte, bir toplum olarak yaşamasının “intersubjektif” yolu 
olarak tebarüz etmektedir.]

Mevcut ile kurulan bu irtibat, dinî ilimlerin mahiyeti konusunda da bi-
ze epeyce bir fikir vermektedir. Dinî ilimler, İslâm toplumunun varlığını sür-
dürmesinin intersubjektif esasıdır. Bu esas bir taraftan faillerle, yani âlimler-
le irtibatlı ise de diğer taraftan onları önceleyerek, onları muktedir kılan bir 
zemindir. Bu zemini biz daha çok klasik gelenek içerisinde “metinler” olarak 
görmekteyiz. Ancak metinlerin kendilerinin “son” söz olmayıp, bir alanla il-
gili “ilk” sözler olduğunu söylemek mümkündür. Bu ilk sözler, hoca ile tale-
be arasında müzakereye bir zemin, bir vasat teşkil etmekte ve asıl ilmî etkin-
lik olan hoca ile talebe irtibatı üzerinden, sadece bu irtibatı kurmanın bir ve-

14. Pirîzâde, Tercüme-i Mukaddime-i İbn Haldun, s. 504-505
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silesi olmaktadır. Kitaplar hiçbir zaman “hoca” ile mukayese edilebilir bir ko-
numda olmamıştır. Kitaplarla bir medeniyetin ne kadar tanınabileceğinin en 
ilginç örneğini biz, batılılaşma süreci içinde ve batıyı tanıma yolundaki “kita-
bi” ve “kitaplı” gayretlerimizde görebiliriz. Bu çerçevede mesela âlim olmayı 
kitap yazma olarak görmek ve kitap yazmayı da “kavil” sahibi olmak olarak 
düşündüğümüzde, bir oryantalist ile müslüman bir âlim arasındaki fark orta-
dan kalkmakta; ortada iki ayrı kavil durmaktadır. Bunun ilginç neticelerin-
den birisi, dinî ilimlerin, dinî bilginin “üretildiği” bir alan olmaktan çıkması, 
bunun yerine “din hakkında bilgi”nin üretildiği bir vasat olmasıdır. Bunu biz 
aynı zamanda “objektivist” söylem içinde de bulmaktayız. Hatta dinî ilimle-
rin “sosyal bilimler” olduğu ve sosyal bilimler tarafından ikame edilmesi ve-
ya dinî ilimlerde sosyal bilimlerin metotlarının kullanılabileceği veya edebiyat 
bilimlerinin yöntemlerinin kullanılabileceği, daha doğrusu özellikle bu yön-
temlerin kullanılması gerektiği gibi tezlere rastlamak veya muhtelif çalışma-
larda bu tip gayretlere rastlamak çok da istisnai bir durum gibi gözükmüyor.

Dinî ilimlerde muhtelif yöntemlerin kullanılması yeni bir durum olma-
makla birlikte, bugün yeni olan, dinî ilimlerin mantık, lisan, gözlem ve de-
neyden muhtelif şekillerde istifade etmesi olmayıp, dinî ilimleri bu alanlara 
irca etmek ve dinî ilimleri sadece bir “empirik” ilim olarak yapma eğilimidir. 
Bunun ön şartları ve neticeleri bir tarafa, düşünülebilir olması kendi başına 
kaygı verici ve bu sebeple de evleviyetle üzerinde durulması gereken bir me-
sele gibi gözükmektedir.

5. Yöntem Meselesi

Üzerinde durulması gereken diğer bir mesele, demek oluyor ki metot me-
selesi olarak gözükmektedir. Metot meselesi, metafizik ile ilgili bir meseledir. 
Bunu şu şekilde ifade edebiliriz: Metot dediğimiz şey, yapılan faaliyet üzerin-
de gerçekleşen ve onun, özellikle intersubjektif geçerlilik cihetinden, tahli-
li ve terkibini ifade etmektedir. Bu da her halde “meta” bir söylem, meta bir 
tavır olarak karşımıza çıkmakta veya mümkün olmaktadır. Bunu daha açık 
bir şekilde şöylece ifade edebiliriz: Günümüzde yöntem veya metot mesele-
si, kendi başına bir mesele olarak karşımızda durmaktadır ve bu mesele, esas 
itibariyle, metafizikten kopmanın ortaya çıkardığı bir sorundur. Dinî ilimle-
rin, yöntem ile ilgili olarak karşılaştıkları en önemli mesele, daha başka bir 
ifade ile metafiziksiz bir şekilde yapılmaya çalışılmasıdır. Metafiziksiz bir şe-
kilde yapma ise varlıktan kopuk olmanın farklı bir ifadesidir.
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1. Günümüzde dinî ilimlerin meselelerini felsefî olarak ele almak için, ya-
pılması gereken ilk iş, meselenin bir varlık meselesi olarak ele alınması ve bu 
anlamda dinî ilimlerin hakkında oldukları mevcut hakkında bazı noktaların 
tasrih edilmesi gerekmektedir.

Bu yönden karşımızda iki yol bulunmaktadır: Bunlardan birisi dinî ilim-
leri kendi oluştukları ve etkin oldukları dünyanın dili ile ele almak ve onlar 
ile ilgili soruyu, ait oldukları vasatın dili ile ifade etmek olacaktır. İkincisi 
ise bugün mevcut ve etkin olan bir dili kullanarak gerçekleşecektir. Bu yol-
lardan her biri kendi içinde daha alt imkânlar içermekle birlikte, biz bunla-
rın ikisi ile ilgili de bazı ön tespitler yaparak bir tercihte bulunmak ve bura-
dan hareketle sorunumuzu bir soru haline getirmek durumundayız. Bu çer-
çevede yöntem meselesini, bir tür araştırma yolu olarak değil de, araştırma-
yı başlatma yolu olarak düşünmekle birlikte, bu başlatma yolunun bizi dik-
kate alacağımız yöntemlerden birini tercihe zorlaması ihtimalini de açık bı-
rakmak durumundayız.

Molla Fenari ve Mehmed Emin Efendi’nin dile getirdiği önemli nokta-
lardan birisi, ilimleri şu veya bu şekilde öğrenmek ve/veya geliştirmek ve/veya 
vaz’etmek için gerekli olan ilk şeyin, karşı karşıya olduğumuz ve/veya içinde 
bulunduğumuz ve/veya parçası bulunduğumuz mevcuda, bir cihetten “bak-
mak” olduğudur. Mevcudu ilmin mevzusu haline getiren salt varlığı değil, bi-
zim ona yönelik bakışımız ve onunla irtibat kurduğumuz “cihet” olmaktadır. 
Bir faaliyete “ilim” denilebilmesi için, mevcuda bir cihetten nazarın neticesi 
olması gerekmektedir. Bu nazar ciheti, mevcuttan bir şey “vaz’eder” ki buna 
“mevzu” denir. Buna göre bir ilmin mevzusu, bir cihetten kavranmış, araştır-
maya yönelinmiş mevcuttur. Mevcut aynı olmakla birlikte, ona yönelme ci-
heti, ona yönelen soruları değiştirmekte, buna bağlı olarak ta sorular ve on-
ların delalet ettiği sorunlar değişmektedir. Diğer taraftan cihetle birlikte taay-
yün eden mevzu, kendisine uygun bir bilme yolunu öngördüğü için, yol veya 
yöntem mevzunun taayyünü ile birlikte taayyün etmektedir. Burada yine üze-
rinde durulması gereken noktalardan birisi, mevzunun, mesâil ve usûlün ta-
ayyününde, bu cihetin tayinini de (belki) önceleyen “gaye”dir. Mevcuda yö-
nelmenin gayesi, mevcudu önceleyeceği için, bu gayeyi belirlemeden mevzu 
hakkında bir fikir edinmek veya mevzunun taayyün edişini anlamak müm-
kün olamayacak gibi gözükmektedir.

2. Dinî ilimlerin mevzuuunu teşkil eden mevcudun sebeb-i vücûdu, din-
dir. Din ise İslâm olunca, dinî ilimler, İslâmî ilimler olmaktadır. Bu ilimlerin 
neler olduğuna bakacak olursak, bu bize din denildiğinde bu ifadenin tam ola-
rak neler söylediği hususunda bir fikir verecektir. İslâmî ilimler, fıkıh, hadis, 
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tefsir, Kelâm ve tasavvuftur. Mesela dil ile ilgili ilimler ve metafizik, ne ka-
dar önemli olarak kabul edilirse edilsin dinî ilim veya islâmî ilim olarak ka-
bul görmemiştir. Bu çerçevede bizim öncelikle bu ilimlerin ne olduğunu ve 
bu ilimleri “dinî” yapanın ne olduğunu belirlememiz gerekmektedir. Bu çer-
çevede benzer bir şekilde bu faaliyetleri “ilim” yapan unsurun ne olduğunu 
da netleştirmemiz gerekecektir. O halde bizim karşımızda duran iki mesele 
vardır ve bunlardan birincisi ve ikincisi, klasik anlamıyla dinî ilimleri, ait ol-
dukları varlık düzeni içinde, yani dine ve ilme nispeti içinde tayin etmek ve 
bu çerçevede anlamaya çalışmaktır. Bu çerçevede ilk soru, ilimleri dinî ya-
pan “dinin” ne olduğu ikinci soru ise din ile irtibatlanan ilmin nasıl bir ilim 
olduğudur. Bu iki soru, sadece bir “anlayış” meselesi değil, bir varoluş mese-
lesi olduğu için, sorular ilk elde epistemolojik değil, ontolojik olacaktır. Bu 
da bizim en azından burada zihin metafiziğini terk ederek, varlık veya varo-
luş mefafiziğine yönelmemizi ifade etmektedir. Bu yukarıda kısaca işaret et-
tiğimiz iki yol/yöntem meselesini de tam olarak ve mesele içinde keşfetmek 
anlamına gelmektedir. Yöntem meselesini müzakere ederken, varlık/varoluş 
metafiziği mi zihin metafiziği mi bize yol gösterecek sorusu, tayin edici soru 
olacak gibi gözükmektedir.

Dinî ilimlerin kendisine yöneldiği ve kendisinden beslendiği zemin, din 
tarafından ortaya çıkarılan mevcut olduğuna göre, dinin ne olduğu sorusu, 
aynı zamanda ilmin ne olduğu sorusunun cevabını da etkilemektedir. Dinin 
ne olduğu ilmin ne olduğunu etkiler demek, değer ifade eden bir söz olma-
yıp, tamamen değerden âri, tamamen ihbârî bir ifadedir. Bunu biz hemen İs-
lâm dışındaki dinler ile ilgili olarak geliştirilmiş olan “ilimlerin” neler oldu-
ğuna bakınca ve bunlar ile islâmî ilimleri mukayese edince açık bir şekilde gö-
rebiliriz. Mesela Hıristiyanlık’ın “dinî ilimleri” ile İslâm’ın veya müslüman-
ların “dinî ilimleri” birbirinden tamamen farklıdır. Birbirlerinden tamamen 
farklı olma, hiçbir müşterek konusu olmama anlamına gelmez; aksine müş-
terek gibi gözüken konuların mevcut olmasına rağmen, bu müşterekliğin sa-
dece zorunlu bir dil benzeşmesinden ibaret olduğunu, aslında bunların esasta 
bulunan ve esaslı olan farklılığa bağlı olarak, birbiri ile doğrudan alakası ol-
mayan, bu sebeple de anlaşılmaları ile farklı dinlerle ilgili meseleler oldukla-
rını izhar edecek kadar fark taşıdıkları; bu farkı görmemenin sadece bu din-
leri bilmeme anlamına geldiğini gösterir. Bu sebeple ilimlerin farklılığı, din-
lerin farklılığından kaynaklanmaktadır ki bu nokta ciddi bir şekilde üzerinde 
durulması gereken esaslı bir sorun teşkil etmektedir. Yani ilimlerin farklılığı-
nın dinlerin farklılığının tabii bir neticesi olduğunun tespit edilmesi, son za-
manlarda yaşadığımız zihin karışıklığının anlaşılması yönünde ciddi bir adım 
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olacaktır. Bu çerçevede dinlerdeki farklılığı fark etmeyen ve dikkate almayan 
bir tavrın, bunları yok sayarak, bunlarla ilgili olarak geliştirilmiş olan ilimler 
arasında “iktibaslara” yönelmesi, sadece kargaşaya sebep olacaktır. [Bunun 
ilginç örneklerinden birisini “İncillerin” tarihselliği tezi ile “hadisler” arasın-
da irtibat kurma eğilimi teşkil etmektedir.]

6. Dinî İlimler: Geçmiş ve Bugün

Dinî ilimler, İslâm toplumunun varlığını sürdürmesini sağlayan sistematik 
gayretler olmaları hasebiyle, İslâm medeniyetinin mütemmim cüzleridir. Bu 
ilimlerin gücü, İslâm Medeniyetinin hayatiyeti ile doğrudan irtibatlıdır. Bun-
dan dolayı, bu ilimlerin başarılı olduğu dönemlerde, aklî ilimlerde de önem-
li başarılar elde edilmiştir. Daha doğrusu, İslâm toplumunun kendi varoluşu 
ile ilgili zemini teşkil eden dinî ilimler alanındaki sağlamlık ve derinlik, müs-
lümanlara diğer alanlarda da cesaretli işler yapma imkânı sağlamıştır. Bugün 
dinî ilimlerin durumu ile diğer alanlardaki durum arasındaki irtibat görünüş-
te koparılmış veya kopuk gibi gözükse de esasta devam etmektedir. Bundan 
dolayı Türkiye’de genel olarak ilim ve düşüncenin meseleleri, doğrudan doğ-
ruya dinî ilimlerin meseleleri ile irtibatlıdır. Ancak bu durumun fark edildi-
ğini söylemek oldukça zordur. Bu çerçevede dinî ilimler üzerinde mütehassıs 
olanların, ihtisas alanlarının öneminin farkına vararak, ilimlerin mevcut du-
rumunu gözden geçirmeleri zarureti ortaya çıkmaktadır.

Türkiye’de dinî ilimlerle sistematik irtibat, medeniyet değiştirme teşeb-
büsüne bağlı olarak belli bir süre akîm kaldığı için, bu alanlar daha çok bu 
konularda gerekli alt yapıya sahip olmayan insanların elinde kalmış; özel-
likle 1930-1960 yılları arasında yaşananların bazı özelliklerinden dolayı,  
–başta felsefe olmak üzere– diğer alanlarda da dikkate değer bir başarı sağ-
lanamamıştır. 1949 yılında Ankara Üniversitesi bünyesinde bir İlahiyat Fa-
kültesi’nin kurulmasından sonra 1960’lardan itibaren dinî ilimlerin araştırıl-
ması amacıyla birçok resmî ve sivil kurum ortaya çıkmıştır. Kurumsal sevi-
yede oldukça önemli başarılar ortaya çıkmış olmakla birlikte, muhteva açı-
sından daha önceki dönemlerle mukayese edilebilir bir başarının elde edil-
diğini söylemek oldukça zor gözükmektedir. Bu durum bizi, dinî ilimlerle 
son kırk yılda kurulan ilişkinin gözden geçirilmesi gerektiği gibi bir düşün-
ceye sevk etmektedir.

Dinî ilimlerin araştırılması, bugün yapıldığı haliyle, en genel anlamda 
ilimlerin tarihini araştırmak şeklinde tezahür etmektedir. Bunda garip kar-
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şılanacak bir durum da yoktur. Çünkü tarih, insan olarak bizim varoluşu-
muzun bir boyutudur. Bu demektir ki dinî ilimlerin araştırılması bizim va-
roluşumuzun bir boyutunun araştırılmasıdır. Bu çerçevede dinî ilimlerle ir-
tibat, varoluşumuzun tarihi boyutu ile irtibat olarak, tayin edici bir önemi 
haizdir. Dinî ilimler, her biri birer ilim olarak geçmişte varlığını ve ehem-
miyetini ispat etmiş ilimler olmakla birlikte, günümüzde bu ilimlerle irtiba-
tımızın nasıl kurulacağı sorusu, genellikle el yordamıyla ve her bir araştır-
macının şu veya bu şekilde ve şu veya bu oranda kendince takip ettiği bir 
yöntem çerçevesinde yürütülmektedir. Bütün bu çalışmalarda az veya çok 
dile getiril(me)miş bir yöntem takip edilmekle birlikte, henüz muhtelif yön-
tem(sizlik)ler müzakere konusu edilmemiştir; halbuki ilmi araştırmaları di-
ğerlerinden ayıran en önemli özellik, onun –en azından genel geçerlilik id-
diası taşıyan– ifade edilmiş bir yönteme dayanmasıdır. Bugün yöntem me-
selesi, dinî ilimlerin üzerinde durması gereken en önemli sorun olarak kar-
şımızda durmaktadır. Bu mesele aynı zamanda dinî ilimlerin geleceğini de 
doğrudan ilgilendirmektedir.

Dinî ilimler, mahiyetleri itibariyle Din ile hayat arasındaki irtibatı kur-
manın metodik şeklidir. Bir anlamda Din ile hayat, aralarında irtibat kuru-
lan iki bağımsız birim olarak durmakta; bunlardan birisi değişmez ve sabit, 
diğeri değişken ve kararsızdır. Bu yönden dinî ilimler, değişkenin değişken-
lik özelliğini dikkate alarak, bunun belirli bir düzen içerisinde kavranmasını 
ve değişmeyen bir zemin üzerine taşımayı hedef haline getirmektedir. Haya-
tın değişmesini engellemek mümkün olmadığı için, bu değişmeyi durdurma-
dan, değişmez bir zemin üzerinde gelişmeye yöneltmek, klasik dinî ilimlerin 
en büyük özelliği olmuştur.

Bu çerçevede kelâm ilmi, tekvînin ontolojik ve epistemolojik cihetlerini 
kendisine konu edinirken, fıkıh ilmi teklîfi, hayatın teferruatı ile irtibatlan-
dırarak, teferruatın bir düzen ve bütünlük içerisinde devamını sağlamak; fı-
kıh usûlü, bunun genel geçer yöntemlerini ve esaslarını ortaya koymak; tefsir 
ilmi, bir dönemdeki bütün bir İslâm kültürünün, Kur’ân-ı Kerîm ile irtibatı 
içerisinde bir muhassalasını gözler önüne sererek, bir anlamda bütün ilimle-
rin bir icmâlini kendi içinde meczederek, meselelerin ve meselelere getirilen 
hal çarelerinin bu çerçevede değerlendirmesine imkân verme vazifesini gör-
müşlerdir. Bu yönden tefsirler, kendi dönemlerinin vicdânı olma hususiyeti-
ni taşırlar. Hadis ilmi ise, dini tebliğ ve beyân eden Hz. Peygamber’in beyâ-
nını, toplumsallaşma süreci içerisinde muşahhas örnekler olarak göz önün-
de tutmak; bu sayede diğer ilimlere, Hz. Peygamber örneğinde vazifelerini 
yapmaları konusunda yol göstermek gibi bir vazife üstlenmiştir. Hadis ilmi, 
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bu çerçevede muhtelif dönemlerde önceliklerini muhtelif meselelere yönelt-
miş; ilk dönemlerde rivayetlerin sahihini sakiminden ayırmak gibi bir vazi-
feyi yerine getirirken, yavaş yavaş zaman ve mekân uzaklaşmalarını dikka-
te alarak, hadislerin anlaşılması konusunda gerekli çalışmaları yürütmüştür. 
Nihayet tasavvuf, dinin, tamamen derûnî ve ahlâkî tarafını dikkate alarak, 
bunu kesbetmenin özel yollarını araştırmış; bu sayede sırf zahir ve formel 
bir hayat yerine, zahirden vazgeçmeksizin, tedeyyünün ahlâkî ve hissi tara-
fı, insanın derûnî yönünü dikkate alarak aktarmayı kendisine bir amaç ola-
rak kabul etmiştir.

Aynı zeminde kalmakla birlikte, vasıtaları gittikçe incelerek gelişen bu ta-
vır modernleşme dönemine kadar devam etmiş; ancak İslâm dünyasının muh-
telif yerlerinde farklı kanallar ve farklı formlarla gerçekleşen modernleşme/
modernleştirme sürecinde, din ile hayat arasındaki irtibat, seviye seviye kopa-
rılarak, günümüzde tamamen karmaşık ve karışık bir hal almıştır. Dinî ilim-
lerin hayatla olan irtibatı asgariye indirilmiş; bunun neticesinde dinin hayat 
ile irtibatı gittikçe artan bir şekilde zayıflatılarak daraltılmıştır. Böylece, din 
ile hayat arasında İslâm tarihinde yaşanılan en zayıf dönem ortaya çıkmıştır. 
Modernleşme, kanalları ve formlarından kaynaklanan bir şekilde, batılılaş-
ma ile eş anlamlı görüldüğü için, bu çerçevede dinî ilimler modernleşmenin 
önünde bir engel olarak algılanmıştır.

Gelişme veya çağdaşlaşmanın batılılaşma ile aynı şey olmadığı bugün artık 
bariz bir hale geldiği için, dinî ilimlerden bağımsız bir gelişmenin artık müm-
kün olamayacağını söylemek gerekmektedir. Bu durumda, dinî ilimlerin ha-
yatla yeniden irtibatlarının kurularak, daha doğrusu din ile hayat arasında-
ki irtibatın mevcut olan kısımlarının muhafaza edilerek, koparılmış olan kı-
sımlarla irtibatlarının sistematik bir şekilde yeniden kurulması gibi bir vazife 
ortaya çıkmaktadır. Bu noktadan hareketle din ile hayat arasında irtibat kur-
manın sistematik şekli olan klasik ilimlerin, bu hüviyetleri ile kavranması ve 
bugüne taşınması gerekmektedir.

Dinî ilimler alanında batılılaşma süreci içinde, birçok alanda olduğu gi-
bi, bir Batı tesiri açık bir şekilde hissedilmektedir. Batı’da yapılan araştır-
maların “objektif” olduğu varsayımı ile, zaman zaman ilmî objektiflik adına 
bu araştırmaların neticeleri objektif veriler olarak kabul görmekte, Batı’daki 
araştırmaların duruş ve amaç farklılığı göz ardı edilerek, onların dîni ilim-
lere ait araştırmalar gibi algılanması, dinî ilimler alanında ortaya çıkan, on-
ların mahiyetleri ile çelişen mesafeli duruşu da birlikte getirmektedir. Da-
ha başka bir ifade ile Batıdaki araştırmaların mahiyetlerinden farklı bir şe-
kilde algılanmaları ve bu algıya dayalı kullanım, dinî ilimler alanında mese-
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lelerin halledilmesi yerine, halledilmesi mümkün olmayan meseleler ortaya 
çıkararak, netice olarak zaman ve enerji kaybına sebep olmaktadır. Burada 
unutulan en önemli husus, “dinî bilgi” ile “din hakkında bilgi”nin birbirin-
den tefrik edilmeyerek, din hakkında bilginin dinî bilgi yerine ikâme edil-
mesi gibi gözükmektedir.

Modern Türkiye’de dinî ilimlerin tahsilinde bir kopukluk ortaya çık-
mıştır. Bu kopukluğun ortaya çıkması süreci, öncelikle açıklanması gereken 
bir “olay”dır. Bu kopukluğu anlaşılır kılmadan, üniversite bünyesi içerisin-
de yer alan, dolayısı ile modern eğitim sisteminin parçası haline gelen dinî 
ilimler eğitiminin, durdukları yeri ve bu yerdeki değişikliğe bağlı olarak, an-
lamlarını değiştirmelerini anlamak mümkün olmayacaktır. Bu diğer taraf-
tan dinî ilimler hakkında yapılan çalışmaların anlamını da keşfetmede bazı 
mânialar ortaya çıkaracaktır. Bu sebeple önce kopuşun ne olduğu ve nerede  
durduğu, nerede anlamını kazandığını kaba bir tahlile tabi tutmamız gere-
kecektir.

Türkiye Tanzimat ile birlikte açık bir şekilde bir değişim sürecine girmiş-
tir. Bu değişim sürecinin adı muhtelif zamanlarda değişse de kendisi batılı-
laşmadır. Batılılaşma muhtelif dönemlerde muhtelif içerikler kazansa da, esas 
itibariyle kendisini Batı referansı ile tanımladığı için, iki noktada “süreklilik 
içerisinde değişime” konu olmaktadır: Bunlardan birincisi doğrudan doğru-
ya Batı’da gerçekleşen değişiklikler ki bu değişiklikler muhtelif alanlarda ve 
muhtelif seviyelerde gerçekleşmektedir. Bunlardan birincisi doğrudan doğ-
ruya bilim ve düşünce dünyasında gerçekleşen değişikliklerdir [pozitivizmin 
çökmesi, varoluşçuluğun etkin olması, postmodernizm vs.]. İkincisi ise siyasî 
ve toplumsal alanda gerçekleşen ve kendisini daha çok “savaş” olgusunda 
gösteren, daha doğrusu savaş ile irtibatlı olarak ortaya çıkan değişikliklerdir 
[İkinci dünya savaşı, bunun neticesinde klasik sömürge imparatorluklarının 
klasik özelliklerini yitirmeleri vs.]. Bu değişiklikler, Batı’nın etki alanında-
ki tezahürleri ile de irtibatlandırıldığı zaman [Sovyetler Birliği ve buna bağlı 
olarak sovyetlerin tesir alanının daralması veya genişlemesi veya yok olması-
nın Batı’nın konumu ile ve Batı ile irtibatı], batıda ne gibi değişiklikler oldu-
ğu sorusuna daha açık bir cevap verme imkânı doğar.

7. Bazı Temel Meseleler

Bugün her ne kadar birçok meseleyi “AB sürecinde” başlığıyla ele al-
mak, konuya “mana ve ehemmiyet” kazandırmakta ise de, dinî ilimlerle ilgili 
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meselelerimiz, AB sürecini her yönden aşan, dolayısı ile olması ile olmama-
sı arasında esaslı bir farkın söz konusu olamayacağı, AB’den daha esaslı bir 
şeyi işaret etmektedir. Bu sebeple dinî ilimlerin meselelerinin, AB olsa da ol-
masa da, esası ve ana çizgileri ile değişmeyeceğini söyleyebiliriz. Bunun sebe-
bi dinî ilimlerin, “zevi’l-ukûlü hüsn-i ihtiyarları ile bizzat hayırlara sevkeden 
vaz-ı ilâhî” ile irtibatlı olması ve bunun da, insanın ve şartların tasarrufu öte-
sinde bulunmasıdır. Buradaki “sevk”, inşâîliğe tekabül ettiği için, din kendi 
anlamını ilâhî vaz ile gerçekleştirmektedir (buna “tedeyyün” diyoruz). Dinin 
Cenâb-ı Hakk tarafından vaz’edilmiş olması, insanın hayatına teklif olarak 
girmekte, muhatabını mükellef kılarken, mükellefin ittibası ile hayata nüfuz 
etmektedir. Bu kısaca dinin hayatta gerçekleşse de hayat olmadığını ifade et-
mektedir. Din hayat değildir, hayat da din. Din hayatta gerçekleşir ve hayat 
dinle. Burada önemli olan soru, hayatın dinden nasıl ayrılacağı değil, bir yer-
de, yani Peygamber Efendimiz’in hayatında bir ve aynı olanın, ona ittiba eden 
müslümanın hayatında ayrılmadan sürdürülmesidir. Hayatı dinle sürdürme-
nin ön şartı, bunlar arasındaki irtibatın muhtelif şahıslar, zaman ve mekân-
larda da aynen muhafaza edilmesidir. Buradaki aynen muhafaza, meseleyi bir 
“irtibat”, bir “bağlama ve bağlanma” meselesi olarak karşımıza çıkarmakta-
dır. Önemli olan nokta dinin hayatla olan irtibatının muhafazasıdır. Bütün 
dinî ilimler ve bütün bir tefekkür, ama sadece bunlar değil, bütün boyutla-
rı ve seviyeleri ile müslümanın yaşadığı hayat, dinin hayatla irtibatını muha-
faza ederken gerçekleşmektedir. Burada müslümanın hayatı ne kadar din ile 
irtibatlı olursa olsun, hatta tartışmasız “dinî” olarak bilinen ne ise o hakkın-
da, “tayin edici” olarak görülsün, dinin kendisi değildir. Dinî olanın ne ola-
cağı hususunda kendisine dayanılsa da ona biz “din” diyemiyoruz. Din, her 
şeye rağmen, hayatın üstünde ve hayatın karşı karşıya kaldığı bütün değişim-
lere rağmen, değişmeden durmaktadır. Dinin değişmeden durmasının onun 
bulunuş şekli ile doğrudan alakalı olduğunu ve ancak bu cihetten anlaşılabi-
leceğini söylemek gerekmektedir.

Burada ciddi anlamda karmaşık bir durumla karşı karşıya olduğumuzu 
söyleyebiliriz: Bu sıkıntı dini “lokalize” etme veya “tayin” etmede kendisini 
göstermektedir. Kur’ân-ı Kerîm’in her şeyinin “dinî” olduğu hususunda tar-
tışma olmazken, dinin Kur’ân’dan ibaret olduğunu söylemek mümkün de-
ğildir. Benzer bir şekilde Peygamber Efendimiz’den nakledilen şeylerin dinî 
olduğunu söylemek mümkün ise de, biz dini bununla da tahdit edemiyoruz. 
Çünkü Kur’ân-ı Kerim’de açıkça bulunmayan ancak bizim dinî olduğunda, 
yani dîne ait olduğunda şüphe etmediğimiz o kadar çok şey vardır ki, bu bi-
zim dini, Kitap ve Sünnet ile tahdit etmemizi engellemektedir. Bu durumda 
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bizim dîni, mutlak olarak ve müspet bir şekilde tahdit etme ve onu takyid et-
me imkânına sahip olmadığımızı, ancak bunu menfî olarak yapabileceğimizi 
söyleyebilir: Meselâ Kur’ân-ı Kerim’de açıkça zikredilenin hilafına olan dî-
ni değildir. Son durum, yani menfi olarak dini tahdit ve takyid etmek, özel-
likle dinin mevcut olduğunu anlamak için önemlidir. Ancak bu durum bize 
din hakkında müspet bir şey söyleyemeyeceğimiz gibi bir şeyi ifade etmez; bu 
durumda din hakkında konuşurken, bir tedric gözetmek ve bu tedricde bir-
kaç ciheti dikkate almak gerekmektedir. Bu cihetlerden en önemlisi, bütün 
insanları (müslümanları) ilgilendiren ve dolayısı ile herkes tarafından, müs-
lüman olmaları haysiyeti ile bilinen cihettir. Bu cihet, en tayin edici olandır. 
Bu tayin edicilik, tevatürde bilgi ile varlık’ın bir ve aynı şey olması, bilme ile 
varolmanın bir ve aynı şey olmasıdır. Bu noktada şunu ifade edebiliriz: Din 
söz konusu olduğunda, bizim doğrudan irtibatımızın olduğu ve kendisi ile ir-
tibatımızın bizim varlığımızla aynı olduğu bilme yoluna /varolma yoluna te-
vatür diyoruz. Tevatür, ilginç bir şekilde Kur’ân-ı Kerîm’in nakledilme şekli 
olduğu gibi aynı zamanda –meselâ– anlaşılmasının da esasını teşkil etmekte-
dir. Biz işte tam burada yöntem ile ilgili soruyu ve hatta daha yukarıda sor-
duğunuz, “kavil” anlayışını nasıl olup ta mümkün olabildiği, sorusunu ve bu 
sorunun esas itibariyle varlıkla irtibatımızın kopması ile alakalı olduğu soru-
sunun cevabına doğru bir adım, önemli bir adım atmış olmaktayız. “Kavil te-
orisi” tevatür ile olan irtibatın kopmasının bir alameti olarak, bilgi ile varlığı 
ve varlık ile dili birbirinden ayırmanın bir neticesi olarak anlamlı olabilmek-
tedir. Bu ise tevatür terkedildiği ölçüde gerçekleşmektedir. Burada şunu açık 
bir şekilde söyleyebiliriz: Kitaplarda nakledilen ifadeler, tevatürden en uzak-
ta bulunanlara kavillerden bir kavil olarak gözükmekte ve sadece bir söz ola-
rak dikkate gelmektedir. Tevatürü tamamen terketmiş olanlar ise, –her ne ka-
dar bunun misalini görmek oldukça zor olsa da– ilginç bir şekilde başka bir 
tevatürü üstlenemedikleri için, herhangi bir konuda bir şey yapma “ehliye-
tini”, “kudretini”, “istitâ‘atini” de yitirmektedir. Bunu biz klasik dil ile ifa-
de edecek olursak, nutuk kabiliyetini [zahir ve batın anlamı ile düşünme] ka-
zanamamakta veya bunu tamamen biyolojik olarak ifade edilebilecek “temel 
ihtiyaçları karşılama” [yeme, içme, barınma ve üreme] seviyesinde üzerlerin-
de taşımaktadırlar.

Bu çerçevede bütün dinî ilimlerin esasını “ilm-i hâl”in teşkil ettiğini ve 
buradaki hâl’in de tam olarak dînin hitâb ettiği insan “nev’îni” müslümanlığa 
taşıyan en temel “varoluş kategorileri” olduğunu söyleyebiliriz. İlmihal bilgi-
si, dinî ilimlerin ilk ve hayat içinde ve hayatla en yakın irtibat noktasıdır. İl-
mihal ile irtibatı olmayan herhangi bir disipline “dinî ilim” denilmesi anlam-
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lı değildir. Ancak dîni ilimler ilm-i hâlden ibâret değildir. Burada belki üze-
rinde durulması gereken noktalardan birisi, Ahmedî’nin üzerinde durduğu 
âlem hakkında bazı noktaları biraz tasrih etmek ve bunun üzerinden, ilimler 
ve özellikle dîni ilimlere ulaşmak olacaktır. Burada teferruatına gitmeden şu 
noktaları göz önünde tutmak uygun olacaktır:

a) Tedricde nakil meselesi önemli bir yerde durmaktadır.

b) Nakil, ihmal ile değil, ancak imâl ile mümkündür.

c) İmâl ise hiçbir zaman lafızcılıkla tahakkuk etmemiştir.

d) Tedricde “malayaniyi terk” veya “mâlehâ ve mâ aleyhâ” tavrı önemli 
bir yerde durmaktadır.

Tevatür, nakil ve amelin, bilfiil varoluşun en temel ve temelli şekli oldu-
ğu için, müslümanca varolmanın esasıdır.

Bunun üzerindeki düşünce, müsümanca yaşamanın şuur haline getirilme-
si, muhtelif dönemlerde, müslümanların varoluş şartlarına tekâbül eder bir 
şekilde, tahakkuk etmiştir. Bu çerçevede her ne kadar biz temel islâmî ilim-
lerden bahsetsek te, bu ilimler, muhtelif varoluş şekillerinde kendilerini izhar 
etmektedirler. Bu çerçevede biz üç ayrı alanı birbirinden tefrik etmek ve bu 
arada bunları birbirleri ile irtibatları içinde ele almak durumundayız. Şöyle ki 
insan hayatı, biyolojik değil, insan olarak yaşadığımız hayat üç ayrı boyutta 
ve temel kategoride gerçekleşmektedir. İlim ve düşünce, sosyal ve siyasî mü-
esseseler ve mimari. Bu üçünü terke yönelme, dinî ilimleri kendi hüviyetleri 
içinde incelemeyi anlamsız kılmakla birlikte, bu başarılı olmadığı için bugün 
karşı karşıya olduğumuz en önemli mesele, “hatırlama” noktasında karşımı-
za çıkmaktadır. Bu eskinin aynen ihyası veya eskiye dönüş veya eskiyi aynen 
bugüne getirme değil, hafızası olan bir toplum olma yoluna düşme olmakta-
dır. Bu çerçevede bizim karşımızda duran vazife, Ahmed Nâim Efendi’nin 
bir asır önceden ifade ettiği gibi, Kartezyen bir vaz-ı cedîd değil, Fenârî’vârî 
bir keşf-i kadîm’dir.

Netice Yerine

Ahmedî “alem, ilm ü ameldir” demektedir. Bu söz “ilimsiz dindarlık ol-
mayacağı” ifadesi ile birlikte düşünüldüğünde, dine uyma olarak dindarlığın 
ilimsiz olmayacağı, ilme uymanın ise bir “âlem” teşkil edeceği açıkça orta-
ya çıkacaktır. Ancak burada ilim ile dindarlık ve bunlar ile “âlem” arasın-
da bir irtibat kurmamız gerekecektir. Bu da belli ölçüde âlem ve İmam Mu-



276 • İSLÂM DÜŞÜNCESİ KILAVUZU

hammed eş-Şeybânî tarafından dile getirilen “nizâm-ı âlem” kavramı ve bu  
kavramın ilim ve dinî ilimler ile irtibatını keşfetmeden mümkün olamaya-
caktır.

Bu demek oluyor ki bizim günümüzde hatırlamamız gereken en önem-
li nokta, dîni ilimlerin meselelerinin ilk elden “epistemolojik” ve dolayısı ile 
“metodolojik” olmadığı; bunun bir “varlık” meselesi olduğudur. Dinî ilim-
lerin gereği gibi yapılması da esas itibariyle, müslümanca varolmanın ancak 
dinî ilimler üzerinden ve bunlar yoluyla olacağının fark edilmesi ile başlaya-
caktır. Bu da bizi, son zamanlarda girdiğimiz yol olarak din hakkında konu-
şan İlahiyatçılar veyâ ilim adamı / araştırmacılar olmaktan çıkarak, tekrar dinî 
bilgi üreten din âlimleri olmaya yönelmeye sevk etmektedir.

Dinî bilgi üreten din âlimleri kendileri ile birlikte, hayatın bütünü ile il-
gili bir varoluş imkânı ortaya çıkaracaktır ki, bu, tebliğin başında soruduğu-
muz soruyu anlamsız, dolayısı ile lüzumsuz bir hale getirecektir.
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1. İslâm Felsefesinin Özü

İ lahiyat ve felsefe arasındaki tarihsel ve kavramsal ilişkilerin derinliği her 
iki alanın üstatlarınca teslim edilen bir husustur. Söz konusu edilen İslâm 

felsefesi olduğunda bu disiplinin İlahiyat alanı bakımından önemi ve değeriy-
le ilgili olarak günümüzde yaygın bir görüş birliğinin sağlandığı görülmekte-
dir. Ancak yine de İslâm felsefesinin İlahiyat alanıyla ilişkisinin temellendiril-
mesi konusunda bazı hatırlatmalara ihtiyaç bulunmaktadır. Bunun için yapı-
lacak iş İslâm felsefesinin mahiyetini kavramamızı mümkün kılacak ana fikir-
leri ortaya koymak olacaktır. Bu yönde zihinsel bir çerçeve teşkil etmek için 
son derece basit bir üçlü terminolojiye müracaat edeceğiz: İslâm, Felsefe, Ta-

* Okuduğunuz yazı İlhan Kutluer’in “Klasik Paradigmanın Çizdiği Ufuklar: İslâm Fel-
sefe Tarihinin Akademik Değeri ve Güncel Anlamı Üzerine” başlıklı makalesinin (Fel-
sefî Gök Kubbemiz, İstanbul: İz Yayıncılık 2017, 1. ve 2. bs, s. 13-38) yazarı tarafın-
dan bazı ekleme, çıkarma ve değişikliklerle TİDEF İlahiyat Öğrencisi Vizyon Prog-
ramı Projesi için uyarlanmış versiyonudur. Yazının ilk şekli daha önce “İslâm Felse-
fesi ve Akademik Değeri Üzerine” başlığıyla Türkiye’de İslâm Felsefesi Araştırmaları-
nın Seyri: Kazanımlar, Öncelikler, Sorunlar başlıklı neşirde (ed. M. Nurullah Turan, 
İrfan Karadeniz, Enver Şahin, Ankara: Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Yayınları 
2016, s. 37-55) yer almıştır.
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rih. İslâm felsefesi tarihi alanına ismini veren bu üç terimi uygun bir referans 
çerçevesi içinde yan yana getirebilmeyi ne ölçüde başarabilirsek, söz konu-
su alanın kavramsal sınırlarını, eski tabirle söylersek, “efrâdını câmi ağyârını 
mânî” şekilde belirlememiz ve dolayısıyla İlahiyat ile arasındaki parça-bütün 
ilişkisini temellendirmemiz o derecede mümkün olacaktır.

Her şeyden önce şunu belirtmek gerekir ki İslâm felsefesi teriminde ‘İs-
lâm’ geçiyor olması bazı kafa karışıklıklarına sebep olmaktadır. Bunu aşmak 
için –özellikle akademik araştırmalarda– İslâm’ın iki anlamda kullanıldığı ha-
tırlanmalıdır: Din olarak İslâm, Medeniyet Olarak İslâm. Din olarak İslâm 
ilâhî kaynaklı, ilkeleri sabit, tarih-ötesi ve evrensel olan Kur’ân vahyinde ve 
onun nebevî örnekliğinde ifadesini bulur. Buna karşılık medeniyet olarak İs-
lâm, müslümanların, esasları Kur’ân ve Sünnet’te bulunan hakikat öğretisi-
nin kurucu idealleri istikametinde ve zaman-mekân şartları içindeki yürüyü-
şünün tarihsel, beşerî ve birikimsel tezahürüdür.

İslâm medeniyeti tarihinde ilmî faaliyet bir bakıma İslâm’ın bu iki anla-
mına uygun olarak iki bakış açısını gerekli kılmıştır. Bunlardan ilki din ola-
rak İslâm tasavvurundan hareket eden, onun nasslarını yani temel metinlerini 
mevzu, ilke ve mesele edinen, bu metinlerde ifadesini bulan itikad, ahlâk, hu-
kuk ve ibadet değerlerini hayata geçirmek gayesi taşıyan şer’î ilimlerdir. Bun-
ları tefsir, hadis, fıkıh ve kelâm ilimleri şeklinde sıralayabiliriz. Tasavvufî bil-
giye gelince, ‘marife’nin bir ilimler (ulûm) sisteminde metafizik ve/veya ahlâk 
öğretisi olarak mevki ihraz ettiği her durumda, bazı klasik tasniflerde rastlan-
dığı gibi tasavvufu da şer’î ilimlere ilave etmeliyiz. Elbette bu ilimler oluşum 
ve gelişimleri itibariyle tarihsel bir süreç içinde sistemleşmiş, dinî esaslar, ta-
rihsel problemler ve aklî deneyimlerin karşılıklı ilişkisiyle kendi birikimlerini 
üretmişlerdir. Bununla birlikte temel mevzuu, referansı ve meselesi nass ol-
duğu için metodolojik açıdan bu ilimler klasik gelenekte şer’î, naklî, dinî ya-
hut vaz’î sıfatlarıyla nitelenmiştir. Günümüzde yaygınlaşan teknik kullanım-
da ise anılan ilimlerin daha ziyade “İslâmî” terimiyle vasıflandırıldığı oku-
yucunun malumlarıdır. Esasen araştırma yönteminde ilkeleri belirlenmiş, bu 
yüzden ilim adını almayı hak etmiş müdevven ilmî çalışma alanlarının hep-
si, hakikati araştıran ilimlerin tümü, bize göre, özünde “İslâmî”dir. Her bi-
ri sırf ilim olmaları açısından İslâmî bir değer taşır. Ancak entelektüel tarihi-
mizde oluşmuş ve sonradan şablon halini almış ilim tasniflerinde şer’î olan/
olmayan ayırımına gidilmiş olduğu da bir gerçektir ve bunu tahlil etmek için 
bu yazının hacmi müsait değildir.

Şer’î ilimler içinde kelâm ilminin sadece dinî itikadın öğreti haline getiril-
mesi, ispat edilmesi ve müdafaası olmakla kalmayıp bu işini yaparken teşek-
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kül döneminden beri başvurduğu felsefe metinlerinin etkisiyle bir kozmolo-
jik teoriye ulaşmak istediği ve hatta giderek bir dinî metafizik olmaya yönel-
diği bilinmektedir. Tasavvuf söz konusu olduğunda da bu manevî gelişim di-
siplininin bazı geç dönem üstatlarının da psikoloji, ahlâk ve metafizik söylem-
lerinde felsefenin dilini kullanmaya başladıkları ve giderek tasavvufu bir me-
tafizik ilmi olarak kurmaya yöneldikleri gözlenmektedir. Bu açıdan bakılırsa 
şer’î ilimler kategorisindeki bu iki disiplinin felsefî diyebileceğimiz entelek-
tüel boyutlara sahip olduğu açıkça görülecektir. Hatta zaman zaman kelâm, 
felsefe ve tasavvufun alternatif metafizikler olarak kavrandığını da bilmekte-
yiz. Tabiatıyla bizi burada İslâm entelektüel geleneğinin üç büyük tezahürün-
den “el-felsefe” ilgilendirmektedir ki terim olarak felsefe bir çatı kavram ola-
rak, dinî ilimler (ulûmu’d-dîn) ya da naklî ilimlere (el-ulûmu’n-nakliyye) mu-
kabil felsefî ilimler (el-ulûmü’l-felsefiyye) ya da daha yaygın tabirle aklî ilim-
ler (el-ulûmu’l-‘akliyye) olarak anılan ilimler sistemini ifade eder. Metodo-
lojik olarak aklî niteliği belirgin hatta belirleyici olan felsefî ilimler, medeni-
yet olarak İslâm’ın, ifadesini çok iyi bilinen “ulûm” tasniflerinde bulmuş en-
telektüel tezahürleridir. Şu halde İslâm felsefesiyle ilgilenmek ‘medeniyet ola-
rak İslâm’ın başlıca entelektüel tezahürlerinden biriyle ilgilenmek demektir.

Böylece üçlü terminolojideki ikinci terime, yani felsefeye gelmiş oluyo-
ruz. Mümkün bazı önyargıları peşin olarak izale etmek adına şunu hemen be-
lirtelim ki İslâm felsefesi teriminde İslâm geçiyor olması onu yukarıdan beri 
atıfta bulunduğumuz ilim tasniflerindeki anlamıyla “dinî” yahut “şer’î” bir di-
siplin kılmaz. Böylece felsefî ilimlerin klasik gelenekteki köklü bir ıstılah ola-
rak din ilimleri (ulûmü’d-dîn, el-ulûmu’ş-şer‘iyye) kategorisine dâhil edilme-
diği bir kez daha hatırlatılmış olmaktadır. Yoksa tıpkı bilim yapma etkinliği 
gibi, bizatihi felsefe yapma etkinliğinin aklî erdemi dinimizin yüksek değer-
leri bakımından da müsellemdir. Vurgulamak istediğimiz şudur: İslâm felse-
fesi tamlamasındaki “İslâm” terimi öncelikle ve özellikle “İslâm medeniyeti” 
ve/veya “İslâm toplumu” anlamınadır. İsterseniz Dârü’l-İslâm da diyebilirsi-
niz. Dolayısıyla İslâm felsefesi İslâm diyarının vatandaşı olan –bazıları gayri 
müslim– entelektüellerin medenî bir toplumda yaşıyor olmanın ihtiyaçları-
nı karşılamak ve imkânlarını kullanmak suretiyle tarih sahnesinde sergilediği 
felsefî faaliyetin tamamını ifade eder. Nitekim Batı dillerinde, mesela İngiliz-
ce’de kullanılan “Islamic Philosophy” tabiri İslâm medeniyetindeki din ilim-
leri geleneğini ve Batılı tabirle söylersek dinî teolojiyle özdeşleşen bir düşün-
me tarzını ifade etmez. Yukarıda da vurguladığımız gibi hem İslâm dini hem 
de İslâm medeniyeti bakımından felsefî ilimler kendi başına ve kendi özüyle 
bir değer ifade etmiştir, eder, bundan sonra da edecektir.
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Ayrıca şunu özellikle belirtelim ki felsefî alanda derinleşen filozof ve uz-
manlar uğraştıkları alanları şer’î ilimlerin yıkıcı bir alternatifi yahut yakıcı 
bir rakibi olarak tanımlamış, konumlandırmış değildir. Onların dinî ve fel-
sefî ilimler ayırımı hususunda öne çıkardıkları husus esasen metodolojiktir 
ve geliştirmek istedikleri bilimsel nitelikli burhan teorisini öteki fikrî yakla-
şımlardan ayırt etmekten ibarettir. Dolayısıyla tefekkür tarihimize damgası-
nı vurmuş ana akım filozofları, şer’î ilimleri gereksiz ve işlevsiz kılarak onla-
rın yerine felsefeyi ikame etmek istemiş falan da değildirler. Fârâbî, İbn Sînâ 
ve İbn Rüşd’ün şer’î ilimler, özellikle de fıkıh ilmi karşısında takındığı yapı-
cı tutum bunun kanıtıdır. Felsefeyi din ilimlerini tahrip ve imha için var ol-
muş büyük bir tehdit olarak algılayan yahut da İlahiyat ile felsefe arasındaki 
ilişkiyi kavramakta zorlanan kimseler, bu yüzden İlahiyat fakültelerinde fel-
sefiyyâtın ne işi olduğunu sormaya devam edebilir. Tersi de doğru. Birileri 
de “İslâm” kelimesine teolojik bir vurgu yaparak bir fakültenin felsefe bölü-
münde İslâm felsefesinin ne işi olduğunu sorabilir. Her iki itiraz da teolojik 
olan ile felsefî olanın ilişki içinde olamayacağı şeklinde bir ortak kabule da-
yanır. Eğer ilk itiraz felsefeyi dinin, ikincisi dini felsefenin tahripkâr bir raki-
bi ve alternatifi olarak gören bir zihinsel alışkanlığın ürünüyse entelektüel ha-
yatımız bakımından büyük bir meselenin ortasındayız demektir. Oysa din ve 
felsefenin her biri kendisidir ve biri diğeri yerine ikame edilemez. Eğer edili-
yorsa ya din ya felsefe yahut her ikisi birden zarar görüyor demektir. Bu ika-
me edilemezlik, teoloji ile felsefe arasında tarihte hiç ilişki kurulmadığı, artık 
hiçbir ilişki olmayacağı anlamına gelmez. Teoloji ve felsefenin tarihi bu iliş-
kinin derinliğini ortaya koymaktadır. Bu ana fikrin tarihsel kanıtları klasik 
geleneğimizde aranacaksa her iki sahanın büyük üstatları tarafından yazılmış 
muhalled eserlere müracaat edilmelidir.

İslâm felsefesini tek bir terimle ifade etseydik klasik ilim geleneğine mü-
racaatla el-felsefe diyebilirdik. Terimin başında harf-i tarif yani el ön eki bu 
entelektüel etkinliğin İslâm medeniyetine aidiyetini zaten yeterince yansıt-
maktadır. Çünkü el-felsefe hem hikmet sevgisi anlamına gelen Grek “philo-
sophia”sıyla arasındaki süreklilik ilişkisini hem de başındaki harf-i tariften 
ötürü İslâm’ın klasik çağında Arapça’da ifadesini bulmuş felsefe geleneğini 
aynı anda ifade edebilmektedir. İslâm’ın klasik çağı deyince medeniyet ola-
rak din kavramını yeniden hatırlamanın tam yeridir. Çünkü İbn Haldûn’un 
ilhamıyla söylersek, insanlığın ortak aklî birikimini ifade eden felsefî ilimler 
medenîdir; dolayısıyla bu ilimler medenî ortamlarda hayat bulabilir. Açıkça-
sı felsefe İslâm’ın bir medeniyet olarak kendini inşa sürecinin, herhangi bir 
sağlıklı medeniyet için sürpriz sayılmayacak olan normal, meşru ve gerekli 
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bir mahsulüdür. Şu halde İslâm felsefesi deyimindeki İslâm terimi bu alanı 
genel felsefe tarihinin bütünleyici parçası olmaktan çıkarmaz. Felsefe terimi 
ise müslümanların tarihteki medeniyet yürüyüşünde ciddi bir felsefî perfor-
mans sergilediğini ifade eder. Üstelik bu felsefî performans göz alıcı seviye-
siyle İslâm medeniyetinin entelektüel başarısının göstergelerinden biri olarak 
değerlendirilmeyi hak etmektedir. İslâm felsefesi tıpkı Grek felsefesi, Roma 
felsefesi, Ortaçağ hıristiyan felsefesi, modern felsefe gibi bir felsefe türüdür. 
Felsefe kavramını cins olarak alırsak İslâm felsefesi, felsefe cinsindendir. İs-
lâm terimi ise bir fasıl olarak onu öteki medeniyet havzalarındaki felsefe ta-
savvurundan ayırır ve türünü belirler. İslâm felsefesi teriminin kapsamını 
daha da genişletmek mümkündür. Bunu yapmak için kelâm ve tasavvuf gi-
bi disiplinlerin felsefe geleneğiyle kurduğu ilişkiler üzerine odaklanmalıyız. 
Kelâm ve tasavvuf öz itibariyle el-felsefe geleneğinden başka ana akımlardır 
ancak onların felsefe geleneği ile kavramsal şemalar, problematik yapılar ve 
teorik sistemler bakımından kurdukları tarihsel ilişkilerin giderek daha çok 
farkına varıyoruz. Bu ilişkilerin kelâm ve tasavvufun entelektüel görünümle-
rinde kaçınılmaz bir felsefîlik hüviyeti doğurduğu göz önüne alındığında bir 
felsefî kelâmdan, felsefî tasavvuftan anlamlı biçimde söz edebilir ve bu “fel-
sefîlikleri” İslâm felsefe tarihinin araştırma konusu haline pekâlâ getirebili-
riz. Nitekim İslâm felsefesi çalışanlar kelâm ve tasavvufun felsefî yönleri üze-
rinde araştırmalar yapmakla da sorumludur. Çünkü kelâm ve tasavvuf tari-
hindeki bu türden sistematik felsefîleş(tir)me çabaları belki saf felsefe hane-
sinde saymayacağımız ama müslümanların felsefî kazanımları açısından çok 
değerli birikimler üretmiştir. Sözkonusu fikrî inşa çabalarının İslâm entelek-
tüel tarihinde yeni arayış ve sentezlere yönelme, İslâm tefekkürünü özgün 
tarzlarıyla yeniden üretme deneyimi hakkında da fikir verme özelliğine sa-
hip olduğu unutulmamalıdır.

İlahiyat perspektifi içinde felsefî ve dinî ilimler arası ilişkiler meselesinin 
ön plana çıkması gayet tabiîdir. Ancak el-felsefenin ne olduğuna ilişkin mahi-
yet araştırması bizleri felsefe-din ilişkilerinin ön planda tutulduğu zihnî dik-
katlerden bir süreliğine uzaklaştıracak ve felsefe-bilim ilişkilerine ilişkin bir 
perspektife yaklaştıracaktır. Açıkçası el-felsefe teolojiden ziyade bilim (science) 
kavramına yakındır ve bu yakınlığı keşfettikçe “felâsife” olarak anılan müslü-
man filozofların Dârü’l-İslâm’da ne yapmaya çalıştığını giderek daha açık bi-
çimde kavrıyor olacağız. Şunu yeniden hatırlamalıyız: Felsefe ve bilimler an-
tik felsefe ve Latin ortaçağında olduğu gibi İslâm’ın Ortaçağ’ında da su geçir-
mez bir ayırımı ifade ediyor değildi. Bilindiği gibi felsefe-bilim ayırımı modern 
zamanlara aittir ve modern bilimin tarihi bir bakıma bilimlerin felsefenin ça-
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tısı altından kurtulup bağımsızlaşmasının tarihidir. Bu yüzden İslâm bilim ta-
rihi çalışmak araştırmacıyı sık sık İslâm felsefesinin üstatlarıyla karşılaştırır.

Modern bilimdeki metodolojik kabullere karşılık klasik İslâm entelektüel 
geleneğinde bir küllî ilim olarak metafizik ile cüz’î ilimler (özel bilimler) ay-
nı şema içinde bütünleşik olup bu şemanın adı aklî ilimler veya felsefî-hikemî 
ilimler idi. Felsefî ilimler kavram, yöntem ve kanıtlarını insan aklının araş-
tırma ve bilme imkânlarından alan, bu imkânları devşirmek ve yeniden üret-
mek için sadece kendi kültürel havzasından değil ilgili bütün medeniyetlerin 
tarihsel birikimlerden geri beslenen disiplinlerdi. Daha önce çeşitli vesileler-
le dile getirdiğimiz gibi, İslâm felsefesi bir “ulûm” sistemidir ya da bütün kla-
sik felsefî ilimler sistematik bir bütünlük içindedir. İslâm filozoflarının bazı-
sı metafizik ya da ahlâk filozofu olmakla yetinmeyip bilim insanı (scientist) 
olarak da sıkı bir performans sergilediler ise bu kesinlikle onların filozof ol-
makla zaten içinde bulunduklarından başka bir bilgi sistemi ya da organizas-
yonu içinde faaliyet gösterdiği anlamına gelmemektedir. Mâhiyet-vücûd ayı-
rımı üzerinden bir vâcibü’l-vücûd ontolojisi geliştiren de İbn Sîna idi, Avru-
pa üniversitelerinde Canon adıyla okutulan el-Kanûn fi’t-tıbb’ı yazan da oy-
du, döneminde bir süpernova hakkındaki gözlemlerini eş-Şifâ’da not eden de 
aynı kişiydi. Metafizik ile özel bilimleri “ulûm” çatısı altında tevhid eden as-
lında bugünkü bilimin de temeli olan yöntem ve kanıt fikriydi. Filozofların 
“el-burhân” olarak andıkları mantıksal, metodolojik ve epistemolojik teori 
onlardaki felsefî ilim, aklî ilim yahut bilim nosyonunun esasını teşkil etmek-
tedir. Bu yöntem ve kanıt fikrinin uygulanması konusunda ne ölçüde başarılı 
oldukları başka bir tartışma konusudur ancak bilimsel yöntem ideali hakkın-
da mantık kitaplarında geliştirdikleri analizler, onların felsefeyi bilimsel bir 
çaba olarak kavradığını, felsefe ile İslâm diyarında bir bilim konsepti geliştir-
mek, bir bilim geleneği inşa etmek istediklerini ortaya koymaktadır. Dolayı-
sıyla İslâm’ın klasik çağındaki bilim tasavvurunu kavramak o çağdaki felse-
fe tasavvurunu kavramaktan geçer. İlim tarihimizin bazı kalibresi yüksek din 
bilginleri felsefedeki bu bilimsel ruhu fark ettikçe şer’î ilimlerin tedvininde 
yeni açılımlara ihtiyaç hissetmiştir. Nitekim özellikle klasik mantık kitapla-
rındaki kavram şemasının şer’î ilimlerin metodolojik gelişimine olumlu kat-
kılarda bulunduğu bilinmektedir.

Tarih terimine gelince; bu İslâm felsefesi bakımından iki anlamı öne çı-
karır: İslâm felsefesinin tarihselliği ve İslâm felsefesinin felsefe tarihinin bü-
tünleyici bir parçası olması. İslâm felsefesi İslâm medeniyetinin hem müm-
kün hem de gerekli bir tezahürü olarak tarih sahnesine çıkmıştır. Tarihselli-
ği İslâm felsefesinin ortaya çıkmasını mümkün kılan tarihsel konjonktürle il-
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gilidir. Aynı zamanda İslâm medeniyetinin tarihsel yürüyüşü el-felsefe diye 
bir geleneğin başlatılmasını ve sürdürülmesini gerekli kılmıştır. Her aşamada 
tarihsel imkânlar, süreçler ve gereklilikler söz konusudur. Bütün bu tarihsel-
lik İslâm felsefesinin birikimsel karakteriyle adeta özdeştir. Söz konusu biri-
kim sadece İslâm kültür havzasının iç dinamikleriyle ilgili değildir. Çünkü İs-
lâm bir medeniyet olarak dârü’l-İslâm’a katacağı dış kültür havzalarının biri-
kimlerini de tereddütsüzce tevarüs etmiştir. Bütün sağlıklı medeniyetler gibi 
o da böyle yapmıştır. Bunun felsefe tarihi bakımından en önemli sonucu İs-
lâm dünyasındaki felsefe faaliyetinin Antik çağ ve Helenistik felsefe tarihine 
eklemlenmesidir. Din eksenli bir medeniyetin tavrı bakımından başlı başına 
bir başarıdır bu. Antik ve Helenistik metinlerin önce öğrencisi, sonra yorum-
cusu ve nihayet İslâm medeniyetinin ihtiyaçları doğrultusunda yeniden üreti-
cisi olmak suretiyle başarmıştır bunu. Kısacası Antik ve Helenistik felsefe ile 
İslâm felsefesi arasında hem tarihsel hem de kavramsal bir süreklilik vardır. 
Nitekim bir İslâm filozofu ile bir Antik-Helenistik filozof arasındaki diyalo-
jik okumalara imkân veren kavramsal köprüler gayet sarihtir ve zaten bu du-
rumu sonra gelenlerin şeffaf atıflarından çıkarmak mümkündür. Aynı şekilde 
İslâm medeniyetinin ilim dili olan Arapça’dan Latince ve İbranîce’ye yapılan 
tercümeler bu kez İslâm ve Latin Avrupa kültür havzaları arasında diyalojik 
köprüler kuracaktır. Arapça’da taayyün etmiş olan felsefî ilimler terminolo-
jisi söz konusu tercüme faaliyeti sayesinde entelektüel faaliyetin temel malze-
meleri olarak aynı şekilde Latince metinlerde yerini almıştır. Vâkıa hadiseye 
basit bir terminoloji intikali şeklinde bakılmamalıdır. Zira her bir terim tabi-
ri câiz ise birer vücûd-i zihnînin yani zihin tarafından kavranmış olan bir an-
lamın zarfıdır. Dolayısıyla tercümeler terimleri bir dilden ötekine aktarmaya 
çalışırken aslında farklı dil ve kültür evrenlerini ortak bir kavram dünyasın-
da diyaloga sokmuş olmaktaydı. İslâm medeniyetinin klasik çağındaki tercü-
me faaliyeti kurumsal ve sistemli biçimde kendi süreklilik yatağını oluşturdu-
ğunda artık Grekçe’den Arapça’ya bir felsefe dili inşa etmenin olağanüstü se-
rüveni hayata geçmeye başlayacaktı. Vahyin ve dinî ilimlerin dili olan Arap-
ça artık felsefenin de diliydi. Kindî Arapların filozofu (Feylesûfu’l-‘Arab) diye 
anılıyor, Fârâbî Aristoteles’in “el-Muallimu’l-Evvel” oluşunu telmihen “İkinci 
Öğretmen” (el-Muallimü’s-Sânî) unvanını alıyor, İbn Sînâ “eş-Şeyhu’r-Reîs” 
unvanıyla daha sonra dünya çapında müsellem hale gelecek olan felsefe-bi-
limdeki otoritesini müslüman ortak bilincine âdeta kazıyordu.

Bu büyük simaların kaleminde köklü bir felsefe geleneği teşekkül etmiş 
ve yeni ufuklara açılmak, başka medeniyetlere tesir etmek üzere tüm mev-
cudiyetiyle hazır hale gelmiştir. Bu mevcudiyet ve hazır bulunuş bütün ihti-
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şamıyla ortaçağ Latin dünyasına intikal etmiş ve hyle’nin heyûlâya, heyûlâ-
nın maddeye dönüştüğü iklimden artık “materia prima” olarak anılacağı bir 
başka iklime taşınmıştır. Artık tarihte Platon’un Eflâtûn olma evresinden İbn 
Sînâ’nin Avicenna olma evresine geçilmiş, böylece Grek-İslâm-Latin kültür 
dünyaları arasında çok geçişli bir ortak felsefe dili kurulmuş ve bu kavramsal 
ortaklık İslâm felsefesine modern felsefe ile de diyaloğa girme istidadını pe-
şin olarak kazandırmıştır. Grekçe ousia, Arapça el-cevher, Latince substan-
tia veya substratum ve nihayet modern felsefe terimi olarak substance yahut 
Türkçe’de önerilen karşılığıyla töz, metafizik ontolojinin en temel kavramın-
da çeşitli tarihsel zaman ve kültürel coğrafyaları buluşturmuştur.

Bu durum İslâm felsefesi tarihini tüm göz alıcı başarısı ve bazı beklenme-
dik başarısızlıklarıyla genel felsefe tarihinin göz ardı edilemez parçası kılmak-
ta, bu geleneğin tarihsel birikimini modern felsefenin şafağına yerleştirmek-
te ve bu tarihsellik İslâm felsefesinin modern ve/veya post modern felsefenin 
gök kubbesinde güncel bir forma dönüşmenin imkânlarını işaret etmektedir. 
Böyle olunca Aristo çalışan bir felsefe tarihçisinin ilgi alanına onun Büyük Şa-
rih’i İbn Rüşd, Platon’un Timaios’unu çalışan bir felsefe tarihçisinin ilgi ala-
nına “Câlînûsu’l-Arab” olarak anılan ünlü hekim-filozof Ebû Bekir Râzî’nin 
metafiziği yahut Politeia üzerine okumalar yapan bir siyaset felsefecisinin il-
gi alanına Fârâbî’nin el-Medînetü’l-fâzıla’sı felsefe tarihindeki süreklilik ve 
yöntem fikri gereği olarak girecektir. Ya da İbn Sînâ uzmanı bir İslâm felsefe 
tarihçisinin ilgi alanında Thomas Aquinas yahut Albertus Magnus rahatlıkla 
arz-ı endam edecek, İbn Rüşd uzmanı bir İslâm felsefesi tarihçisi Latin Aver-
roizm’inin ünlü siması Siger de Brabant ile meşgul olmak isteyecektir. Daha-
sı Gazzâlî’yi Descartes, David Hume ya da Kant ile çeşitli bakımlardan mu-
kayese etmek yahut Muhyiddîn ibnü’l-Arabî’yi Dekonstrüksiyoncu bir oku-
maya tabi tutmak tuhaf karşılanmayacak, herhangi bir müslüman varlık fi-
lozofunu Heidegger ile mukayese etmek akademik bir cür’et sayılmayacak-
tır. Bunun sebebi felsefe tarihinin sürekliliği içinde hâsıl olmuş büyük fikir-
lerin, tüm tarihselliklerine rağmen felsefecinin entelektüel dünyasında aşkın 
birer idea imiş gibi anlam kazanabilmesi, bu yüzden kolayca tarihselliğinden 
sıyrılıp güncel ve yepyeni bir anlam dünyası içinde yeniden üretilebilmesidir.

2. Türk Akademi Muhiti ve İslâm Felsefesi

“İslâm Felsefesi Anabilim Dalı” dendiğinde İlahiyat fakülteleri hatıra ge-
lir. Felsefe ve Din Bilimleri Bölümü çatısı altında ihraz ettiği önemli mevkii 
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ile İslâm Felsefesi öteki felsefe disiplinleriyle birlikte İlahiyat fakülteleri yapı-
lanmasının bütünleyici parçası olarak faaliyet göstermektedir. Müfredat için-
de hayli nisbî bir orana sahip olmasına rağmen felsefe grubu derslerinin mev-
cut yapılanma içindeki yeri zaman zaman tartışmalara yol açsa da bu fakül-
teler yalnızca din olarak İslâm’ın prensip ve ilmî tezahürlerini değil, medeni-
yet olarak İslâm’ın entelektüel ve sanatsal tezahürlerini de çalışma alanı ola-
rak kabul ettikleri için başta İslâm felsefesi olmak üzere, din felsefesi, felse-
fe tarihi ve mantık gibi çalışma alanları –her biri beşerî bilim niteliği taşıyan 
din psikolojisi, din sosyolojisi, din eğitimi gibi öteki bilimlerle birlikte– İlahi-
yat’ın bütünleyici birer parçası sayılmışlardır. İslâm felsefesi öğrenen İlahiyat-
çının bu formasyonunu kelâm ve tasavvuf alanlarıyla ilişkisi içinde edindiği-
ni belirtmiştik. Dolayısıyla bu kabil disiplinler arası bir bakış için İlahiyat fa-
kültelerinin kelâm ve tasavvuf uzmanlıklarına müracaat için hazır ve önemli 
imkânlar sunduğu da hatırlanmalıdır.

Tekrar vurgulamak gerekirse İlahiyatçının kelâm, felsefe veya tasavvufun 
entelektüel tarihi üzerinde çalışırken bunların üçünü de kapsayan muazzam 
bir entelektüel geleneğin tezahürleriyle muhatap olduğu bilinmelidir. Açıkça-
sı bu gelenek öylesine karmaşık desenli bir kanaviçedir ki iyi bir kelâm yahut 
tasavvuf düşüncesi tarihçisi olmak açıkça iyi bir İslâm felsefesi talibi olmayı 
gerektirmektedir. Eğer siz Şerhu’l Mevâkıf’ı bir kelâm klasiği olarak okumak 
ve anlamak istiyorsanız kitabını neredeyse bir felsefe ansiklopedisi gibi telif 
eden büyük Cürcânî’nin arkasındaki kütüphaneden haberdar olmak, onun 
okuduğu felsefe kitaplarını okumak, anlamak ve bilmek zorundasınız. Cürcânî 
ve kuşağını önceleyen Fahreddîn Râzî’nin de çalıştığı ortamlarda daima çok 
ciddi bir felsefe kütüphanesi olduğunu tahmin etmek zor değildir. Dolayısıy-
la Râzî’nin çok önemli kelâm kitaplarını tahlil etmek isteyen bir kelâm tarihi 
araştırmacısı herhalde iyi bir felsefe formasyonuna sahip olmak durumunda-
dır. Yoksa kelâm tarihini kavramayı layıkıyla başaramaz. Tersi de doğru. İyi 
bir İslâm felsefesi araştırmacısı iyi bir kelâm ve tasavvuf okuru olmalıdır. Ni-
tekim bir alanda yoğunlaşan araştırmacı uzmanı olduğu konunun iyi bir ya-
zarı olmak istiyor ise uzmanı olmadığı konuların iyi bir okuru olmak zorun-
dadır. Bizim örneğimizde akıldan çıkarılmaması gereken husus İslâm felsefe-
sinin kelâm ve tasavvuf gibi dinî alanlarla aynı geleneksel örüntü içinde ol-
duğu ve her bir alana ait araştırmaların birbirini dolaylı ya da doğrudan des-
teklediğidir. Etkileyici bir bütünlük fikrinden kaynaklanan disiplinler arası 
bu ilişkiler İlahiyat’ta daha neler ve neler arasında aynı şekilde geçerlidir ve 
her kısmî alanın bir bütüne ait anlamlı ve bütünleyici parçalar olduğu bu ko-
relasyon kavrandıkça daha iyi anlaşılabilmektedir.
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İlahiyat formasyonu kazanmak için İslâm medeniyet tecrübesinin başlı-
ca tarihsel tezahürleriyle meşgul olmak gerektiği açıktır. Ancak aklı başında 
hiç kimse İslâm medeniyeti tarihi çalışmanın sadece İlahiyat fakültelerini il-
gilendirdiğini ileri süremez. İslâm felsefesi çalışmanın adında sırf İslâm geçi-
yor diye sadece bu fakülteleri ilgilendirdiğini niçin ileri süremiyorsak o yüz-
den böyledir bu. Nitekim Türkiye’deki bazı felsefe bölümlerinde açılmış olan 
Türk-İslâm düşüncesi tarihi anabilim dalları bu farkındalığın mesut birer teza-
hürüdür. Dünya ve medeniyet tarihiyle bir biçimde ilgili her uzman için İslâm 
medeniyeti tarihi diye de bir ilgi alanı vardır. Bu medeniyete sadece Türk ta-
rihi kavramından hareketle bakmak isteyen perspektif sahipleri de araştırma 
probleminin kapsamını siyasî tarihten sosyo-kültürel tarihe doğru genişletip 
hele hele iş gelip entelektüel tarihin araştırılmasına dayandığında dârü’l-İslâm 
denilen geniş medeniyet yurdunun çeşitli tezahürlerine ilgi duymak zarure-
tini hissedecektir. Bu tezahürler içinde entelektüel gelenekler Türk tarihi ça-
lışanların ne yazık ki yakın geçmişe kadar çok fazla ilgi duymadıkları alanlar 
olmuştur; mesela Osmanlı’da bilim hayatı genellikle Arapça üzerinden yürü-
düğü için –bazı himmet sahibi araştırmacıları istisna edersek– bu ağır yük dü-
ne kadar sadece İlahiyat fakülteleri ve refiklerinin omzuna vurulmuş gibi gö-
rünüyor idi. Oysa bu yük akademyada beşerî, sosyal, edebî, tarihsel ve sanat-
sal disiplinlerle uğraşan ve bir medeniyet perspektifinin talep ettiği bütüncül 
bakışa sahip olan herkesin sırtındadır. Fatih döneminin siyasî tarihini çalı-
şıp, Fatih’in kütüphanesi için özellikle istinsah edildiği bilinen, sözgelişi Ebû 
Zeyd el-Belhî’nin tıp, İbn Sînâ’nın metafizik, Tûsî’nin geometri üzerine yaz-
dığı felsefe ve bilim kitapları konusuna bigâne kalmak veya bu konuda ansik-
lopedik malumat seviyesindeki verilerle yetinmek, daha fenası bu tür konu-
ları sadece İlahiyatçılar ve refiklerinin meselesi gibi görmek artık Türk aka-
demyasında kendisini iyice dayatmış olan interdisipliner bakış açısı geliştir-
me ihtiyacını yeniden göz ardı etmek anlamına gelecektir. Çok şükür ki İs-
lâm düşünce ve ilim tarihinin kaynak dillerine vâkıf öğretim üyelerinin sayısı 
her şeye rağmen artmakta ve farklı fakültelerde bu konuları ciddiyetle araş-
tırmaktadırlar. İlahiyatçı elbette kendi yapılanması içinde bu konuları araş-
tırmayı akademik niteliği daima artan katkılarla sürdürecek ve başka fakülte-
lerdeki uzmanlarla akademik işbirliğini giderek artan bir ilgiyle gözetecektir.

Aynı gerekçeden ötürü İslâm felsefesi Türk akademyasının felsefe bö-
lümlerini ve bir ölçüde bilim tarihi kürsülerini doğrudan ilgilendirmektedir. 
Her şeyden önce felsefe tarihi çalışmalarının Ortaçağ İslâm felsefesi tarihini 
dışarda bırakması kesinlikle düşünülemez. Aksini düşünenlerin bile örneğin 
Bertrand Russell’ın Batı Felsefesi Tarihi adlı eserinde yaptığı gibi felsefe tari-
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hi çalışmalarında İslâm felsefesine bir nebze de olsa yer açması gerekecektir. 
Çünkü Ortaçağ felsefesini yazarken İslâm felsefesini bir şekilde ıskalama lük-
süne sahip değiliz. Nitekim günümüzde çeşitli Batı üniversitelerinde gerçek-
leştirilen İslâm felsefesi araştırmalarının hem Batı’daki hem de İslâm ülkele-
rindeki felsefe tarihi yazımını İslâm felsefesine daha fazla yer verme yönünde 
giderek daha fazla etkileyeceği anlaşılıyor. İslâm felsefesi teriminin bir bilim 
dalının ismi olarak bize Batı akademyasından geldiğini biliyoruz. Tıpkı o dö-
nemlerde Dârü’l-fünûn hocalarının Batılı dillerde kaleme alınmış İslâm (ba-
zen Arap!) felsefesi hakkındaki metinleri okuyarak üzerinde oturdukları ha-
zinelerin daha çok farkına varması gibi şimdiki Batılı İslâmiyatçıların eski or-
yantalist ve teolojik bakış açılarından nispeten uzaklaşmış akademik çalışma-
ları da Türk felsefe camiası üzerinde benzeri bir etkiye yol açabilir.

Gerek ilahiyat gerekse edebiyat fakültelerinde İslâm felsefesi tarihi çalı-
şan yeni nesil araştırmacılar Batı’daki çalışmaları izlemek, değerlendirmek ve 
hatta Batı akademik dergilerinde daha fazla görünür olmak yönünden biz es-
ki nesle oranla yepyeni bir ivme yakalamış durumdadır. Bu alandaki müm-
kün performans artışının birikim meselesi olduğu ortadadır; söz konusu biri-
kimin Türkiye’deki İslâm felsefesi tarih yazımının ürettiği geçmiş deneyimin 
de itici gücüyle özgün ve niteliksel sıçramalara zemin hazırlayacağını bekle-
yebiliriz. Anılan sürecin akademik neşriyat olarak tezahürleri şimdiden ümit 
vericidir ve hatta genel okuyucunun da İslâm felsefesi üzerine yazılmış kitap-
lara giderek artan bir ilgi duyduğu gözlenmektedir.

3. Geleneği Klasikler Taşır

Bütün bu ilgilerin işe yarar bir felsefe haritası üzerinden yürümesi için 
İslâm entelektüel geleneğinin taşıyıcıları olan muhalled eserlerin nasıl oku-
nacağı, anlaşılacağı, yorumlanacağı, eleştirileceği ve yeniden üretileceğine 
dair esaslı bir klasik teorisine ihtiyacımız vardır. Tıpkı entelektüel gelenek 
kavramı gibi klasik kavramı da bu geleneğin ihtişamına uygun bir yeniden 
doğuş için teorik ve metodolojik temellendirmelere muhtaçtır. Klasiği anla-
mak diye bir meselemiz varsa klasik teriminin gelenek ile özde ilişkisi nede-
niyle öncelikle bizzat geleneği inşa edenlerin kendi klasiklerini okuma tarz-
larını keşfetmek gerekir. Nihayet klasik-gelenek ilişkisini yeniden kurmanın 
güncel olana yönelik olarak taşıdığı imkân ve anlamlar bir mesele olarak iyi-
ce düşünülmelidir. Bu bakış açısı bizi bir yandan klasik geleneğin ruhundan 
uzaklaşma riskinden ve köksüzlük probleminden koruyacak, diğer yandan 
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klasik geleneğimizle tarihin bir aralığında kopan irtibatımızı sağlam bir me-
todoloji bilinciyle yeniden kurmamızı sağlayacaktır. Beklenen sonuç gelene-
ğin günümüze yeniden, en yeni ve en güncel formlarıyla “gelmesidir”. Bu 
başarı, entelektüel kimliğimizi köksüzlükten kurtarmakla kalmayacak artık 
geleneğin yeniden anlaşılması, yorumlanması, eleştirilmesi ve belki aşılma-
sı suretiyle İslâm düşüncesinden beklenen entelektüel performansı yeniden 
hayata geçirecektir. Önemli olan klasik geleneğin ileri atılarak kendini gün-
celleme, düşünce yöntemleri geliştirme ve yeni sentezlere ulaşma yeteneği-
ni yeniden keşfetmektir.

Tabiatıyla entelektüel çevreler bakımından klasik ve gelenek terimlerini 
buluşturan mesele İslâm tefekkür geleneğini taşıyan klasiklerin nasıl okuna-
cağına dairdir. Burada klasik derken konumuz gereği olarak özellikle kelâm, 
felsefe ve tasavvuf üçlü sacayağı üzerinde duran entelektüel geleneğimiz için-
de üretilmiş büyük klasikleri, bunlar içinde de özellikle İslâm felsefesinin bü-
yük klasiklerini kast ediyoruz. Gelenek ile ilişkisi bakımından klasik eserin 
temel özellikleri üzerinde düşünmek bize de gelenekle irtibatımız bakımın-
dan ihtiyaç duyduğumuz ana fikirleri sağlayacaktır. Bu özellikleri, haddimiz 
olmayarak şöyle sıralayabiliriz: a) Klasik kurucudur: Özgün, ekol kuran, ya 
da ekolüne yeni bakış açısı ve yeni yöntem getiren, yeni sentezlere yöne-
len veya kendinden öncesine getirdiği tenkit ile selefini aşmaya gayret eden, 
yeniden inşa edici olandır. b) Klasik taşıyıcıdır: Gelenek –bizde anane, ba-
tı dillerinde traditio– kökünde naklî olma, intikal etme anlamını içerir. Bu 
anlamda geleneğin ruhunu, yeniden üretme enerjisini ve tarihsel birikimini 
temsil gücü yüksek niteliğiyle geçmişten bugüne, bugünden geleceğe akta-
rır. Sıradan derlemelerden farklı olarak bunu yüksek bir standart kaydede-
rek başaranları, klasik olurlar. c) Klasik kalıcıdır: Klasik eser kalıcı bir mü-
racaat kaynağıdır. Kalıcılığını derinlik ve etkisinden alır. Bir okunuş ile tü-
ketilemeyen bir kalıcılıktır bu. Tarihin kronolojisi içinde seçkin, muhalled 
ve kadimdir. O bize göre uzak ya da yakın geçmişte telif edilmiş olabilir; an-
cak kendisinden sonraki tarihsel birikimler için hep güncel bir öz taşır. Tari-
hin eskittiği ve güncelliğini artık yitirmiş fersude yanları olduğu muhakkak-
tır. Ancak klasik, tarihin tozlu arşivine kaldırılmış geçici şekillerinden ibaret 
değildir. Onun yeni kavram ve anlam arayışlarına kaynaklık edebilen kalıcı 
bir özü vardır. Ancak bu öz kendisini gömülü olduğu yerden kazıp çıkara-
cak defineciler olmadıkça gizli bir hazine olarak kalacaktır. d) Klasik evren-
seldir: Bir medeniyetin klasiklerinden söz etmek elbette o medeniyet evre-
nine özgü bir eserden söz etmektir. Ancak evrensellik özelliği bir medeniye-
te ait klasiğin öteki medeniyetlerin çocukları için de anlam ve değer taşıma-
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sı demektir. Söz konusu kriter elbette bir İslâm düşünce ve bilim klasiğininin 
öteki medeniyetlerin çocukları tarafından tercüme edilmeye değer olduğunu 
ima eder. Fârâbî’nin İhsâu’l-ulûm’u, İbn Sînâ’nın eş-Şifâ’sı, Gazzâlî’nin Tehâ-
fütü’l-felâsife’si birer klasiktir. Ancak bir sebeple Latince’ye çevrilmedi diye 
mesela Gazzâlî’nin İhyâ’sı veya Bîrûnî’nin el-Kânûnu’l-Mes‘ûdî’si için klasik 
değil diyemeyiz. e) Klasik ilham vericidir: Bu özellik klasiğin poetik niteli-
ğini ifade eder. Böyle bir klasik her şeyden önce geleneğin kendisine kadar 
uzanan birikimini yeniden üretilmiş haliyle içerir. Bu haliyle ilham almanın 
ne demek olduğuna ilişkin deneyimiyle, fikir verir. Ancak onun asıl ilham 
verici özelliği kendisinden öncekiyle irtibatından çok kendisinden sonraki-
ler için çizdiği yeni ufuklardır. Şu var ki klasik müellif ile diyalojik münase-
bet bir üstattan öğrenme, bir tâlim-taallüm meselesinden ibaret değildir. El-
bette müellifimiz taşıyıcı özelliğinden ötürü kendisinden önceki üstatlardan 
beslenmiştir, onlara birer otorite olarak müracaat etmiştir. Ne var ki kendi-
sinden öncekileri anlamsızca tekrarladığı, gereksizce çoğalttığı için değil bes-
lendiği kaynakların yenilenebilir yönlerini keşfettiği için klasiktir eseri. Çün-
kü bir büyük klasik, satırlarını çoğaltmaktan çok satır aralarını açmaya yö-
nelik bir okuma çabasına, ilham vermek suretiyle mukabele eder. Gelenek-
ten devşirilecek bu okuma deneyimi bugün bizim klasikleri okuma deneyi-
mimiz için ufuk açıcıdır. Haz veren ve üretici bir deneyimdir bu. Bir klasi-
ğin satır aralarını açmak isteyen, fakat kendi zihninin pencereleri de alabil-
diğine açık okuyucu eserin özüyle muhatap olmak istemektedir ve klasik ile 
girdiği diyalojik ilişki okuyucuda beklenmedik ilhamlara sebebiyet verebi-
lir. Klasiği okumak, müellifi olan üstat ile derin bir sohbete dalmaktır ve bu 
süreçte siz ve zihniniz sadece alıcı değil, üretici ve aktif konumdadır. Böyle 
olunca yeniden okunmayı daima hak eder klasik ve her okuma deneyimi ar-
dından yeni fikirler ilham eder. Dolayısıyla tahlil, tahkik ve tenkitleriniz ile 
metin bir anlamda yeniden üretilirken belki İslâm düşünce klasiğinde kuv-
ve halinde bulunan ama sizin aktif çabanızla bilfiil hale gelen yeni fikir, kav-
ram ve bilgiler çağdaş birikimle donanmış zihninizin cidarlarında ilham ve-
rici biçimde yankılanmaya başlar.

4. Geleneksel Okuma Biçimlerinden Ders Çıkarmak

Tefekkür geleneğimizin klasiklerine yönelik olarak çeşitli okunuş biçim-
leri öngörülebilir. Ancak bu satırların yazarı bizzat geleneği inşa eden müte-
fekkirlerin kendi klasiklerini okuma biçimlerine kısaca bir atf-ı nazar etme-
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nin öğretici olacağına inanıyor. Çünkü geleneksel olan yeniden keşfedilecek 
ise modernler olarak bizler kibirli davranmayıp geleneğin bize öğretmesine 
izin vermeliyiz.

Geleneksel okuma biçimlerinin ilki okuyucunun kendisini içinde hisset-
tiği anlama, yorumlama veya kanıtlama modelinin içinde kalarak okumaktır. 
Buna paradigma-içi okuma diyelim. Model içi okumanın iki tarzı vardır: Bi-
rinci tarz, tefekkürün anlayıcı, yorumlayıcı ve doğrulayıcı işlevine dayalıdır. 
Kelâm (yahut usul-i fıkıh), tasavvuf ya da felsefe söz konusu olsun, bir âlim 
ya da mütefekkir ilmî ve fikrî kimliğiyle kendisini ait hissettiği paradigmanın 
üstatlarını, kurucu klasiklerini okur; amacı mensup olduğu paradigmanın ana 
fikirlerini doğru anlamak, eğer bu fikirlerin yeni dönemler için açılması, açık-
lanması, geliştirilmesi gerekiyorsa şerh etmektir. Her iki aşamada da paradig-
maya ait çekirdek fikirlerin analitik usullerle doğrulanma endişesi iş başında-
dır. Bir âlim ya da mütefekkirin kendi paradigmasından öteki paradigmala-
rın klasiklerine bakmaya yönelik ikinci tarz okuma biçimi ise kaçınılmaz ola-
rak tefekkürün eleştirel işlevini devreye sokacaktır. Bu kez aklın analitik iş-
leyişi öteki paradigmaya ait çekirdek kavramların geçerliliğini, sistemi oluş-
turan temel unsurlar arasındaki tutarlılığını soruşturmak için devrededir. Bu 
soruşturmanın amacı –eğer temel kavram ve kurucu öğelerin kendi paradig-
ması için güçlü ve tehditkâr bir alternatif teşkil ettiği düşünülüyorsa– reddi-
ye içindir. Bazen reddiye paradigma içi farklılaşmış ekoller arasında da cari 
olabilir ve bu sistem içi tartışmalar paradigmanın serpilip gelişmesine katkı-
da bulunur. Mu’tezile kelâmının birçok fikrî yönelişi kendi içinde barındır-
ması gibi. Ama sonuç olarak bu farklı eğilimler İslâm medeniyeti için çok ge-
rek duyulan kelâm ilmini kurma başarısını getirmiştir.

Geleneksel okuma biçimlerinin ikincisi kelâm, tasavvuf ve felsefe “as-
hâb”ından her hangi birinin öteki paradigma(lar)da kendi tefekkür dünya-
sı için anlamlı fikrî unsurlar görmesi üzerine bu müktesebatı eleştirel olarak 
ya da olmayarak, kendi paradigmasına eklemleme talebiyle ortaya çıkar. Bu 
çok verimli bir senteze yürüme girişimidir. Tasavvufa sıcak bakan ve/veya fel-
sefîleşmeye yönelen kelâm; kendisini bir felsefî metafizik ilmi gibi kurmaya 
yönelen tasavvuf ya da aynı yönelişteki kelâm ilmi; mantığı kendi tahlil yön-
temlerine temel yapmaya çalışan din ilimleri; tasavvufî tecrübenin imkânını 
açıklamaya çalışan yahut tasavvufî bilgiyi sadece bir imkân olarak görmeyip 
onu kendi yolu kılan felsefe; kelâm, felsefe ve tasavvuf metafiziklerinin mu-
hakeme ve mukayesesinden bir metafizik senteze ulaşmaya çalışan tahkikler 
ya da muhakemât tarzı yaklaşımlar… vd. bu girişimlerin verimli ve ufuk açı-
cı birer neticesidir.
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İlk devir kelâmcılarının Arapça çevirilerden Grek Atomcularını; Kin-
dî’nin Aristoteles’i ve Esûlucya’yı; Eş‘arî’nin Mu’tezile’yi; Ebû Bekir Râzî’nin 
Platon’un Timaios’unu yahut muhtemelen İranşehrî’yi; İbn Fûrek’in Eş’arî’yi; 
Nesefî’nin İmâm Mâturîdî’yi; İbn Hazm’ın ve Amirî’nin Kindî’yi; İhvan-ı 
Safâ’nın Pisagor’u; Ragıb el-İsfehânî’nin İbn Miskeveyh’i; İbn Sînâ’nın Aris-
toteles ve Fârâbî’yi; Gazzâlî’nin İbn Sînâ’yı; Fahreddin Râzî’nin İbn Sînâ, 
Ebu’l-Berekât Bağdâdî ve Gazzâlî’yi; Kutbeddîn Râzî’nin İbn Sînâ, Fahred-
din Râzî ve Nasireddin Tûsî’yi; Sadreddin Konevî’nin İbnü’l-Arabî ve İbn 
Sînâ’yı; İbn Kayyim’in Abdullah el-Ensârî el-Herevî’yi; İbnün-Nefîs’in İbn 
Tufeyl’i; Seyyid Şerif Cürcânî’nin Fahreddin Razî ve diğerlerini; Kınalızâ-
de Ali’nin Nasireddin Tûsî’yi… Bütün bu üstatların kendilerinden önceki-
leri okuma biçim ve tarzları kendi klasiklerini nasıl okuduklarına dair fikir 
edinmek isteyenler için heyecan verici örneklerdir. Tabiatıyla önemli olan 
bütün bu geleneksel okuma tarzlarının tarihsel görünümleri hakkında sa-
dece akademik bilgi sahibi olmakla kalmayıp, bu tarzın günümüz okuru-
nun klasik okuma deneyimi için hangi imkânları sunacağı ve hangi ilhamları  
vereceğidir.

5. Yeniden Keşfin Mantığı

Türkiye’de daha önce tarih teriminin kullanıldığı birçok durumda artık 
gelenek teriminin tercih edildiği dikkati çekiyor olmalıdır. Bu tercihin sebe-
bi belki de tarih kavramının sadece geçmişe atıfta bulunması, –bir tarih fel-
sefesinin tümel bakışından mahrum iseniz– zihin dünyanızda geçmişi şimdi 
ve gelecek ile irtibatlandırmıyor olmasıdır. Buna karşılık gelenek dinamik bir 
kavramdır, tanım gereği okuyuşta hem geriye yönelip oradan beslenme hem 
de ileriye doğru bir atılım hareketini talep eder.

Ancak modernleşme sürecindeki eğitim politikalarının ülkemizde yol aç-
tığı kültürel inkıta, geçmiş ile şimdi arasında gerekli irtibatı kurabilme yetene-
ğimizi bir ölçüde zaafa düşürdü ve bu durum geleneğin yukarıdaki kavramsal 
anlamını yeniden düşünmeyi gerektiriyor. Bu inkıta yüzünden manevî vata-
nımızdan ırak düştüğümüz için XXI. yüzyıl Türkiye’sinde bu meseleleri ko-
nuşanlar olarak gelenekle nasıl ve hatta niçin irtibat kurmamız gerektiği hu-
susu bir problem olarak ortada durmaktadır. Bu öyle bir irtibat tarzı olmalı-
dır ki geleneksel olanda gizilgüç halinde duran fikrî enerji bize yeniden ‘ge-
le’bilsin. Tefekkür geleneğimizin bize yeniden gelebilmesini sağlayacak olan 
metodolojiye ben yeniden keşif diyorum. Böyle bir yeniden keşif sayesinde 
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umulur ki artık can yakan gurbetten kurtulup kendi manevi vatanımıza dö-
nebilmemiz mümkün olur.

Yeniden keşif sadece keşif değildir, fakat önce zorunlu olarak keşfi içerir. 
Buna mukabil “yeniden” deyimi yineleme ve yenilemeyi birlikte ifade eder. 
Keşif doğru bilgi, yeniden keşif doğru anlam ile ilgilidir. Biri açıklama diğe-
ri yorumdur. Yeniden keşif, klasiği bugün için okumaktır. Başından bu yana 
ifade etmeye çalıştıklarımızla şunu ifadeyi başarmamız umarım mümkün ol-
muştur: Gelenek karşısında alınması gereken tutum sadece yinelemeyi esas 
alan tipik bir muhafazakâr anlayış gibi geleneği yeninin düşmanı sayan, bu-
gün ve geleceğe dair hiçbir ilhamı mümkün görmeyen ve geleneğin layık ol-
duğu yeri tarihin çöplüğünden ibaret gören anlayış elbette olamaz. Bu husus-
ta bazı şeyleri fark etmek için hiç değilse Batı akademyasının kendi gelenek 
ve klasikleriyle kurduğu canlı ilişkiye dikkat kesilmemiz bile fikir verici ola-
caktır. Bu satırların yazarının gelenek karşısındaki kişisel tutumu rekonstrük-
tiftir, yeniden teşekkül mantığını esas alır. Bu mantık, hem köklü hem de öz-
gün biçimde “yeniden” var olmanın “yineleme” ve “yenileme”nin birbirini 
beslediği bir metodolojiyle mümkün olacağına inanır. Bu metodolojinin kibir-
li bir “gelenekçilik” ideolojisiyle ilgisi yoktur. Gelenek bu yaklaşımda bir ha-
fıza, tecrübe ve kimlik bilinci durumunu ifade eder. Yenilenmesi ve yinelen-
mesi gereken yönleriyle gelenek yeniden teşekkül gayesiyle yöneldiğimiz bir 
yaşanmışlık, bir deneyim ve birikmişliği ifade eder. Dolayısıyla “yeniden” ke-
şif mantığı ve “yeniden” teşekkül gayesi geleneksel olanın tarihsel formlarıyla 
aynen tekrarından hayattan kopuk şekilci bir yinelenmesinden ibaret değildir. 
Geleneğe hayat veren ilkeleri ihya, geleneğin tecrübî yönlerini başarı ve ba-
şarısızlık açısından kritik edip değerlendirme ve nihayet tarihsel ve birikim-
sel yönlerini güncele eklemleyip yeni zamanlar ve birikimler açısından tecdit 
etme ve böylece tarihsel şartlar nedeniyle gelenekte henüz ifadesini bulma-
mış bilgi ve anlam formlarını ortaya koyma… Kanaatimize göre böyle olmalı 
çünkü yeniden keşif çabası ancak yeniden teşekkül gayesiyle anlam kazanır. 
Bizim klasikleri yeniden keşif çabamızın, ilmî meraklarımız ya da akademik 
yükümlülüklerimizin ötesindeki asıl gayesi XXI. yüzyılın ilk çeyreğine girer-
ken hala derinden yaşadığımız entelektüel krizin aşılmasına matuftur. Gaye, 
İslâm ümmeti ve yerküre ahalisinin selameti için köklü, özgün, kalıcı ve il-
ham yüklü okumalarla entelektüel geleneğimizi yeniden tesis etmek, insanlı-
ğa yepyeni felsefî ufuklar kazandıracak din bilgini, filozof, bilim insanı, ede-
biyatçı ve sanatçıların yetişmesine fikrî zemin hazırlamaktır.
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G ünah ve sevap kelimeleri, müslüman bir ailede doğup büyüyen ço-
cuklar olarak belki de dinî anlamda duyduğumuz ilk kavramlardır. 

Daha sonra hayatın tabii seyri içinde öğrenmelerimiz devam etmiştir. Zer-
re miktarı bile olsa yaptıklarımız ve yapmadıklarımız ne varsa her birinin Al-
lah tarafından değerlendirildiğini ve hakkında hüküm verildiğini büyükleri-
mizden öğrendik.

Öğrendik derken bu öğrenme ailede, sokakta, camide, yaz kurslarında, 
okulda gerçekleşti. Günlük yaşantımızla yakından ilgili olan ilmihal bilgileri-
ni öğrendik. İmam Hatip liselerinde, Kur’ân kurslarında diğer derslerin ya-
nında Fıkıh dersleri gördük. İlahiyat fakültesine gelince İslâm Hukuku ismiy-
le Fıkıh ilminin birçok konusunu tanıma fırsatı elde ettik.

Bütün fiillerimizle ilgili Allah’ın hükümlerini öğrendiğimiz bu ilme özel-
likle Fıkıh isminin niçin verilmiş olduğunu, bu ilmin Kur’ân ve Sünnette na-
sıl yer aldığını, tarihi süreç içinde nasıl geliştiğini, günümüze nasıl ulaştığını 
anlaşılır bir dille ele almak istedik. Bunun için de Fıkıh kelimesinin ilk kulla-
nımından başlayalım diye düşündük.

1. Fıkıh Kelimesi

Fıkıh, “fe-kı-he = فِقه” kökünden bilmek ve anlamak manalarında kulla-
nılmış, “fe-ku-he = فُقه” kökünden ise “fakîh”, “fakîha” gibi sıfat yapıları tü-
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retilmiştir.1 Araplar, ölünün arkasından ağıt yakan ağlayıcı kadınların (nâi-
ha) güftelerine karşı nazire yapan kadına “müstefkıha” ismini vermişlerdir. 
Bunun sebebi, müstefkıha olan kadın ağıttaki sözleri iyice kavrayıp anlaması 
ve onlara cevap vermesidir.2

Fıkh kelimesinin, “fe-ka-e” kelimesindeki hemzenin “he”ye dönüştürül-
mesiyle elde edildiği ve bir şeyin üzerindeki perdenin kalkması, açılması an-
lamına geldiği şeklinde bir rivayet de mevcuttur.3 Anlam itibariyle iştikakı, 
“şakk” ve “feth”e dayandığı için yarmak ve açmak anlamlarının, kelimenin 
özünde bulunduğuna dikkat çekilmiştir.4 Bu sebepledir ki konuşan bir kimse-
nin sözündeki maksadını anlamaya fıkıh ismi verilmiştir.5 Adeta kişinin mak-
sadı, sözünün içinde saklıdır ve bu sözü duyan kişi onun sözünü bir anlamda 
açıp içinden söyleyenin maksadı olan manayı çıkarıp almakta ve böylece kas-
tını anlayıp gereğini yerine getirmektedir.

Türk ağzıyla “fıkıh” şeklinde telaffuz ettiğimiz fıkh kelimesi, “fe-kı-
he” kelimesinin mastarıdır ve “anlama” ya da “anlayış” manasında kulla-
nılmıştır. Konuşan bir kimsenin sözünden kastettiği manayı anlamaya fıkıh 
isminin verildiğini6 ve fıkh etmenin (anlamanın), bilmekten farklı olduğu-
nu özellikle belirtmek gerekir. Bir konuyu bilen insan ancak, onu fıkh ede-
bilir yani anlayıp gereğini yerine getirebilir. Bunun aksi düşünülemez. Bu 
anlamda bir konuyu fıkh etmek (anlamak), o konuyu bilmeden gerçekleşe-
mez. İnsan, önce bilinebilecek şey ile aklen münasebet kurarak onun hak-
kında bilgi sahibi olur, bildikten sonra ilgili bilginin kendisi açısından ne 
ifade ettiğini kalbinden idrak eder yani anlar ve gereğince hareket eder. İş-
te insanın, bir bilgiyi kalbinden idrak edip gereğince hareket etmesine fıkh  
denir.7

1. İbn Manzûr, Lisânu’l-Arab, c. 13, s. 522; Razî, Sıhâh, s. 509; Firûzâbâdî, Kamûs, c. 4, 
s. 414.

2. İbn Manzûr, Lisânu’l-Arab, c. 13, s. 522; Zebîdî, Tâcü’l-‘Arûs, c. 36, s. 456–457.
3. Tirmizî, Nevâdiru’l-usûl, c. 1, s. 136.
4. İbn Manzûr, Lisânu’l-‘Arab, c. 13, s. 522.
5. Konevî, Enîsu’l-fukahâ, s. 308.
6. Konevî, Enîsu’l-fukahâ, s. 308. Ayrıca bk. Hatîb el-Bağdâdî, Kitâbu’l-fakîh ve’l-mü-

tefekkih, c. 1, s. 189–192.
7. Kefevî (1094/1683), bilginin insanın benliğine ulaşması konusunda derece derece mer-

tebelerin bulunduğunu bildirerek ilk mertebenin şuur olduğunu ve ondan sonra sı-
rasıyla idrak, hıfz, tezekkür, zikir, fehm, fıkh, dirayet, yakîn, zihin, fikr, hades, zekâ, 
fıtnet, keyes, re’y, tebeyyün, istibsâr, ihâta, zan ve akıl mertebelerinin bulunduğunu 
ifade etmiştir. Bu sıralamada fıkıh mertebesini “muhatabın sözündeki maksadını bil-
mektir” şeklinde açıklamıştır. Kefevî, Külliyyât, s. 66-67.
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Diğer bir açıdan fıkh, insana aittir, onun idraki ve fiili ile ilgili bir sıfat-
tır8; yaratıcı olan Allah için fıkh kelimesi kullanılmaz. Bundan dolayı ilim ve 
âlim sıfatları hem kullar hem de Allah için kullanılmasına rağmen, fıkh ve 
fakîh sıfatları sadece kullar için kullanılabilir.9 Çünkü fıkıh kelimesinde, bir 
yönden bilinmesi zor veya gizli olan bir bilginin idrak edilmesi söz konusu-
dur, diğer yönden de fıkh etmede, ilgili konuyu bilme ve gereğince hareket 
etme mükellefiyeti vardır. Allah için ise zorluk, gizlilik ve mükellefiyet diye 
bir şey düşünülemez.

2. Kur’ân ve Sünnette Fıkıh Kelimesi

Fıkh kelimesi, Kur’ân-ı Kerîm’de yirmi yerde sadece muzari fiil olarak10, 
Tevbe sûresinin 122. âyeti hariç hepsinde mücerret fiilin farklı çekimleri şek-
linde kullanılmıştır. Bu âyetlerin tamamında iman edip kulluğun gereğini ye-
rine getirenler için “yefkahûn=anlayan ve gereğince yaşayan”, kâfir ve mü-
nafıklar için ise “lâ yefkahûn=anlamayan ve gereğince yaşamayan” kelime-
leri kullanılmıştır.

Fıkıh kelimesinin geçtiği âyetlerden sadece Enam sûresindeki kullanımı 
örnek olarak göstermek yeterlidir:

“Onlardan seni (okuduğun Kur’ân’ı) dinleyenler de vardır. Fakat kalp-
lerinin üzerine onu anlamalarına (fıkh etmelerine) engel olan perdeler koy-
duk ve kulaklarına da ağırlık verdik. Onlar bütün âyetleri görseler bile onlara 
inanmazlar. Hatta onlar sana geldiklerinde seninle tartışırlar ve ‘bu (Kur’ân) 
eskilerin masallarından başka bir şey değildir’ derler.”11

Âyet, fıkh etmenin öncelikle akıl sahiplerinin kalplerinde gerçekleştiği-
ni ve haktan yüz çevirenlerin kalplerinin üzerine Allah tarafından perdeler 
vurulduğundan Hz. Peygamber’i (s.a.v.) dinledikleri ve onun okuduklarını 
duydukları halde fıkh edemediklerini ortaya koymaktadır. Hatta dinledikle-
ri Kur’ân hakkında “bu eskilerin masallarından başka bir şey değildir” diye-
rek aslında bir şeyler anladıklarını ama Yüce Mevlâ’nın maksadı olan mana-

8. İbn Hazm, İhkâm, c. 5, s. 122.
9. Cürcânî, Ta’rifât, s. 45.
10. Nisa, 4/78; En’am, 6/25, 65, 98; A’raf, 7/179; Enfâl, 8/65; Tevbe, 9/81, 87, 127; 

Hûd, 11/91; İsrâ, 17/44, 46; Kehf, 18/57, 93; Tâhâ, 20/28; Feth, 48/15; Haşr, 
59/13; Münâfikûn, 63/3, 7.

11. En’am, 6/25.
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yı fark edemediklerini ve sonuç itibariyle de gereğince hareket etmedikleri-
ni âyet ifade etmektedir.12

En‘âm sûresinde diğer bir âyette Yüce Mevlâ şöyle buyurmuştur:

“De ki: ‘Allah’ın size üstünüzden (gökten) veya ayaklarınızın altından 
(yerden) bir azap göndermeğe ya da birbirinize düşürüp kiminize kiminizin 
hıncını tattırmaya gücü yeter.’ Bak, anlasınlar (fıkh etsinler) diye âyetlerimi-
zi nasıl açıklıyoruz.”13

En‘âm sûresinde fıkıh kelimesinin kullanıldığı son âyette Yüce Mevlâ şöy-
le buyurmuştur:

“O, sizi bir tek nefisten (Âdem’den) yaratandır. (Sizin için) bir kalma ye-
ri, bir de emanet olarak konulacağınız yer vardır. Anlayan (fıkh eden) bir top-
lum için âyetleri, ayrıntılı bir şekilde açıkladık.”14

Bu âyette “yefkahûne” kelimesi “kavm” kelimesinin sıfatı olarak gelmiştir. 
Bu kavim, Allah’ın ayrıntılı bir şekilde açıkladığı âyetlerini fıkh eden insanlar, 
O’nun birliğini ve büyüklüğünü kabul edip kulluk yoluna giren insanlardır.15

Hadislerde ve sahâbe arasında fıkıh kelimesi aynı anlamda kullanılmıştır.

Kufe valiliği esnasında Ammar b. Yasir (r.a.), bir keresinde özlü bir konuş-
ma yapmıştı. Konuşmadan oldukça etkilenen müslümanlar “biraz daha uzat-
saydın” deyince konuşmasını kısa tutmasının sebebini şöyle açıkladı:

Ben Resûlullah (s.a.v.)’i şöyle buyururken dinledim:

“Kişinin namazının uzun, konuşmasının kısa olması fıkhından (dinde Al-
lah ve Resûlünün maksadına uygun bir anlayış ve yaşayış sahibi oluşundan) 
kaynaklanır. O halde namazı uzatın, konuşmayı kısa tutun.”16

Resûlullah (s.a.v.) şöyle buyurdu:

“Dinde fıkıh sahibi olmaktan daha faziletli bir şeyle Allah’a ibadet edil-
memiştir. Bir fakîh, şeytana karşı bin abidden daha güçlüdür.”17

“Fıkhın azı, (fıkıhsız) ibadetin çoğundan hayırlıdır”, “İbadetin en fazilet-
lisi fıkıhtır, dinin en faziletlisi veradır.”18

12. Taberî, Tefsîr, c. 5, s. 168.
13. En’am, 6/65.
14. En’am, 6/98.
15. Taberî, Tefsîr, c. 5, s. 281.
16. Müslim, Cuma 47.
17. Tirmizî, Nevâdiru’l-usûl, c. 1, s. 135; Dârekutnî, Sünen, c. 3, s. 79 (Buyu’, 294. 

hadis)
18. Her iki hadis için bk. Heysemî, Mecmeu’z-zevâid, c. 1, s. 120. 
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Dinde fıkıh sahibi olmanın Allah tarafından lütfedilen büyük bir nimet 
olduğunu da şöyle ifade buyurmuştur:

“Allah kime hayır dilerse onu dinde fıkıh sahibi kılar.”19

Bu hadisi diğer bir rivayet daha da açıklar: “Ey insanlar! İlim öğrenmek-
le, fıkıh tafakkuhladır. Allah kime hayır dilerse onu dinde fıkıh sahibi kılar. 
Kulları arasında Allah’tan ancak âlimler korkar.”20

“Allah kime hayır dilerse onu dinde fıkıh sahibi kılar.”21 hadisinde geçen 
“yüfakkih-hu” cümleciğinde insanın dinde anlayış sahibi kılınması üzerinde 
durulmuştur. Hanefî fakihlerinden Serahsî, dinde fıkıh (anlayış) sahibi olma-
nın tamamlanabilmesi için üç şartın bulunması gerektiğini, bunlardan bir ta-
nesinin bile olmaması halinde fıkıhtan söz edilemeyeceğini ifade etmiştir. Teş-
rî edilen hükmü öğrenmenin ilk şart olduğunu belirten Serahsî, ilgili nassla-
rı manâlarıyla, usul ve füruuyla itkan seviyesinde bilmenin ikinci şart ve bu 
bilgilerin gereğini pratik hayatta tecrübe etmenin de son şart olduğu üzerin-
de ısrarla durmuştur. Dinde var olan bir bilgiyi kuru kuruya ezberlemek ve-
ya öğrenmenin fıkıh olmadığını ve bunu öğrenen ve anlatana fakih denileme-
yeceğini belirten Serahsî, olsa olsa böyle bir kişiye ravi isminin verilebilece-
ğini dile getirmiştir.22 Mübarekfurî, Sünen şerhinde dinde fıkh etmenin ma-
hiyeti hakkında şöyle bir bilgiyi nakletmiştir: “Dinde fıkhın hakikati, kalpte 
oluşan, sonra dilde açığa çıkan ve mutlaka amele dönüşen, haşyet ve takvayı 
da kazandıran anlayıştır.”23

19. Buharî, İlim 10, 13; İ’tisam 10, Humus 7; Müslim, Zekât 33; İmâre 53; İbn Mâce, 
Fedâil 17; Tirmîzî, İlim 1.

20. Taberânî, el-Mu’cemu’l-Kebîr, c. 19, s. 395. 
21. Buharî, İlim 9, 13; İ’tisam 10; Müslim, Zekât 33; İmâre 53; İbn Mâce, Fedâil 17; 

Tirmîzî, İlim 1.
22. Serahsî, Usûl, c. 1, s. 9–10; Benzeri bir bilgi için bk. Pezdevî, Usûl, c. 1, s. 4; Mü-

bârekfurî, Tühfetü’l-ahvezî, c. 7, s. 348. Şatıbî de “Bir kişinin, zahire vakıf olup Al-
lah’ın muradını anlamaması, o kişiden fıkhın alınmış olduğuna delalet eder” ifade-
siyle fıkhın sadece zahirdeki bilgiyi elde etmekten ibaret olmadığını dile getirmiş, 
özellikle sekizinci mukaddimede “Dinen muteber olan ilim yani Allah ve Rasulü’nün 
mutlak anlamda medhetmiş oldukları ilim, amele götüren ilimdir. Öyle bir ilim ki 
hiçbir şekilde sahibine, arzularının mahkumu olmasına izin vermez; aksine sahibi-
ni ilmin gereklerine mukayyed kılar, arzusu olsun olmasın kanunlarına uymaya onu 
teşvik eder.” diyerek fakihin ilminin mutlaka kendi hayatında tecrübe edilen bir ilim 
olduğunu ortaya koymuştur. Şatibî, Muvafakât, c. 1, s. 69, c. 3, s. 385.

23. Mübârekfurî, Tühfetü’l-ahvezî, c. 7, s. 378. Said b. Cübeyr’e “dinde fıkh”ın ne ol-
duğu sorulmuş, o da şöyle cevap vermiştir: “Allah’ın emrettiğini ve nehyettiklerini, 
bir de Nebiyyullah’ın (s.a.v.) sünnetinden bilinmesini emrettiklerini bilmen ve bil-
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Fethu’l-Bârî sahibi şöyle diyor: Allah’ın dininde tafakkuh eden kişinin 
hakkında hayırların varlığı, sadece o kişinin çalışması ve kesbi sonucu de-
ğildir. Allah’ın ona, dininde tafakkuh kapılarını açmasıyla ancak bu hayır-
lar gelmektedir. Bir kimseye de Allah bu kapıyı açarsa, Allah’ın emri gelin-
ceye kadar hayır çeşitlerini onun üzerinde bulundurur. Bu nimete ulaşan ta-
fakkuh ehlinin kim olduğu üzerinde bazı âlimlerin görüşleri olmuştur; ama 
İmam Nevevî’nin görüşü onları toparlayıcı mahiyettedir. İmam Nevevî şöyle 
söylüyor: Tafakkuh ehli olan bu taifenin müminlerden Allah’ın emrini ika-
me eden yani hayatı, Allah’ın emrine göre dosdoğru yaşayan mücahid, fakîh, 
muhaddis, zahid, iyi olanı ve diğer hayır çeşitlerini yaşayıp tavsiye edenler-
den olması ihtimal dairesindedir.24

Hadiste geçen “ilim, öğrenmek (taallüm) iledir” kısmı ile kast edilen ma-
nanın, muteber olan ilmin ancak Nebîlerden ve onların varislerinden taallüm 
yoluyla alınmış ilim olduğu ifade edilmiştir.25 “Fıkıh, tafakkuh iledir” ifadesi-
ne gelince, Allah’ın muradı olan ve insanın hayatında tezahür eden anlayışın 
yani fıkhın nasıl elde edileceğini bildirmektedir. Tevbe, sûresi 122. âyette din-
deki fıkhın Hz. Peygamber’de olduğu, O’nun fıkhının elde edilmesi konusun-
da Yüce Mevlâ’nın bütün müslümanları sorumlu tuttuğu açıkça ortaya konul-
muştur. Yukarıdaki hadis, fıkhı elde etmenin tek yolunun bulunduğunu teyit 
etmektedir. O da fıkıh kimde ise onun yanına giderek ve canlı hayatın akışı içe-
risinde, olaylarla yüz yüze gelerek fıkhı yaşayarak ondan almakla mümkündür.

Hz. Peygamber’in (s.a.v.) hayatta bulunduğu dönemde O’nun fıkhını, ya-
nına giderek tafakkuh etmek mümkündü. Ahirete irtihal ettikten sonra O’nun 
fıkhını tafakkuh etmiş olanların yanına gitmek suretiyle elde etmek mümkün 
olacaktır. Bu usul kıyamete kadar böyle devam edecektir. “Fıkıh, tafakkuh 
iledir” ifadesi, fıkhı sadece entelektüel bir çaba olarak algılamanın doğru ol-
madığını ortaya koymaktadır.26

Bütün bu açıklamalardan kısaca şu ortaya çıkmaktadır: Fıkıh, Peygamber 
(s.a.v.)’in dindeki anlayışıyla birlikte yaşayışına verilen isimdir. Çünkü Allah 
Teâlâ’nın kullarından istediği anlayış ve yaşayış ne fazla, ne eksik tamı tamına 
Peygamber (s.a.v.)’in anlayış ve yaşayışıdır. O’nun dindeki anlayış ve yaşayışı-
nı yani fıkhını, O’nunla beraber yaşayarak almaya da tafakkuh ismi verilmiştir.

diklerinle hayatını sürdürmendir.” Hatîb el-Bağdâdî, Kitâbu’l-fakîh ve’l-mütefekkih, 
c. 1, s. 190.

24. İbn Hacer, Fethu’l-Bârî, c. 1, s. 164.
25. İbn Hacer, Fethu’l-Bârî, c. 1, s. 161.
26. Geniş bilgi için bk. Kemal Yıldız, Fıkhın Aydınlığında İbadet ve Hayat, s. 54-63.
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3. Tafakkuh Yolu Nedir?

Tafakkuh kelimesi sözlükte tedrici olarak, adım adım fıkhı elde etmeye 
denmektedir.27 Fıkıh kelimesinin “tefe’uul” kalıbından “li yetefekkahû fi’d-
dîn” şeklinde terkib olarak kullanıldığı Tevbe sûresinin 122. âyeti, kanaati-
mizce fıkıh-tafakkuh kelimelerinin terimleşme sürecini başlatmıştır. Her ne 
kadar bu âyetten önce de fıkıh kelimesi, “konuşanın sözünden maksadını an-
lama” manasında diğer âyetlerde ve aynı anlamı muhafaza ederek “dinde fı-
kıh” olarak da hadislerde kullanılmış ise de “dinde tafakkuh” şeklindeki kul-
lanım, sadece bu âyette vardır ve fıkh kavramından neyin kast edildiğini da-
ha net bir şekilde ortaya koymaktadır. Ayrıca bu âyet, bir insanın dini alıp 
yaşama konusunda Allah’ın razı olduğu yegâne yolun tafakkuh olduğuna ve 
tafakkuhun ümmet üzerine vücubuna da delalet etmektedir.

Tafakkuh yolunun ne olduğunu anlayabilmek için Tebük seferini derin-
lemesine bir daha düşünmek gerekir.

Hicretin dokuzuncu senesinde gerçekleşen zorluklarla dolu Tebük sefe-
ri…

Hz. Peygamber (s.a.v.), eli silah tutan herkesi bu savaşa davet etti. İmkâ-
nı bulunanları da maddi destek vermeye çağırdı. Münafıklar, moral bozucu 
dedikodular yayıyorlardı. Bazı müslümanlar da bu dedikodulardan etkileni-
yor, savaşa katılmayı ağırdan alıyorlardı. Bunun üzerine inen âyetlerde her-
kesin savaşa katılmak zorunda olduğu bildiriliyordu:

“Ey iman edenler! Size ne oldu ki, ‘Allah yolunda savaşa çıkın’ denildi-
ği zaman yere çakılıp kalıyorsunuz? Dünya hayatını ahirete tercih mi ediyor-
sunuz? Dünya hayatının faydası, ahiretin yanında pek azdır. Eğer savaşa çık-
mazsanız, (Allah) sizi pek elem verici bir azap ile cezalandırır ve yerinize siz-
den başka bir kavim getirir…”28

“Medine halkına ve onların çevresinde bulunan bedevî Araplara Allah’ın 
Resûlünden geri kalmaları ve onun canından önce kendi canlarını düşünme-
leri yakışmaz…”29

Bu âyetler üzerine bir kısım münafıklar ve özürleri bulunan bazı samimi 
müslümanlar hariç herkes savaşa katılmıştı. Mazereti olmadığı halde savaşa 
katılmayan üç Sahabînin tevbesi, ancak elli günlük bir tecritten sonra Allah 

27. Münâvî, Teârîf, s. 193.
28. Tevbe, 9/38, 39.
29. Tevbe, 9/120.
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tarafından kabul edilmişti.30 Bütün müslümanlar, Hz. Peygamber’in (s.a.v.) 
çıktığı savaşlara artık herkesin katılmak zorunda olduğunu, âyetle sabit kesin 
bir hüküm olarak kabul ediyordu.

Tebük seferinde herkes savaşa katılmak zorundaydı. O gün buna ihtiyaç 
vardı. Acaba bundan sonraki savaşlarda da bu zorunluluk devam edecek miy-
di? Bu konu, daha sonra nazil olan bir âyette şu şekilde izah buyurulmuştu:

يِن  َوَما َكاَن اْلُمْؤِمُنوَن لَِيْنِفُروا َكٓاّفًَةۜ َفلَْواَل نََفَر ِمْن ُكّلِ ِفْرَقٍة ِمْنُهْم َطٓائَِفٌة لَِيَتَفّقَُهوا ِفي الّد۪
َولُِيْنِذُروا َقْوَمُهْم اَِذا َرَجُعٓوا اِلَْيِهْم لََعّلَُهْم يَْحَذُروَن۟

“Müminlerin hepsinin sefere çıkmaları gerekmez. (Fakat) onların her ke-
siminden bir gurup, dinde tafakkuh etmek ve yanlarına döndüklerinde ka-
vimlerini uyarmak için sefere çıkmaları gerekmez miydi? Umulur ki onlar da 
sakınırlar.”31 (Tevbe, 9/122)

Yukarıdaki âyetin, Tebük seferi esnasında olduğu gibi daha sonraki dö-
nemlerde de bütün müslümanların savaşa toptan katılmalarının mecburi ol-
madığına delalet ettiği kabul edilmektedir. Bunun yanında “dinde tafakkuh 
için sefere çıkma” kısmıyla ilgili olarak “Ordu savaşa çıkıp Hz. Peygamber 
(s.a.v.) Medine’de kalınca, her kabileden bir gurup memleketlerinden ayrı-
lıp tafakkuh için Hz. Peygamber’in (s.a.v.) yanına gitmeli değil miydi!” ve-
ya “her kabileden bir gurup memleketlerinden ayrılıp tafakkuh için Hz. Pey-
gamber (s.a.v.) ile birlikte savaşa gitmeli değil miydi!” şeklinde iki farklı yo-
rum yapılmıştır. Taberî ve Cessâs gibi birçok müfessir, ikinci yorumu isabet-
li bulmuşlardır. “Nefer” kelimesinin mutlak olarak kullanıldığında genellik-
le Araplar tarafından savaş ve gazâya çıkma anlamına geldiğini dile getirerek 
âyeti, “dinde tafakkuh için her fırkadan bir gurubun savaşa çıkması gerekmez 
miydi?” şeklinde tefsir etmişlerdir. 32

Her iki yorumda da ortak olan nokta, Hz. Peygamber’in (s.a.v.) fıkhını 
elde etmek için çalışmak ve çabalamak gerektiği yani dinde tafakkuhun farz 
olduğudur. O dönemde her müslüman topluluk, aralarından bir gurubu din-
de tafakkuh için ayıracak ve Hz. Peygamber’in (s.a.v.) yanına gönderecekti. 
Hz. Peygamber (s.a.v.) savaşa gidiyorsa, onlar da birlikte savaşa gidecekler; 
O (s.a.v.) Medine’de kalacaksa, onlar da O’nunla birlikte Medine’de buluna-
caklardı. Böylece genel olarak O’nun yaşantısında bulunan fıkhı elde edecek-

30. Tevbe, 9/118.
31. Tevbe, 9/122.
32. Taberî, Tefsîr, c. 11, s. 68–71; Cessâs, Ahkâmu’l-Kur’ân, c. 4; s. 372–373.
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lerdi. Meydana gelen olaylar karşısında Hz. Peygamber’in (s.a.v.) tutumunu, 
açıklamalarını görecekler ve O’nun hadiseleri çözümündeki temel anlayışını 
yani fıkhını kavrayacaklardı. Yeni gelen âyetlerle ilgili olarak O’nun bu âyet-
leri nasıl anladığını ve hayata nasıl geçirdiğini yani bunların da fıkhını kaza-
nacaklardı. Bu esnada önce kendi yaşantılarını bu fıkha uygun hale getirecek-
lerdi. Sonra da âyette “dinde tafakkuh” olarak isimlendirilen bu faaliyetleri-
ni, içinden geldikleri toplumların yanına döndüklerinde onları uyarmak su-
retiyle tamamlayacaklardı.33

Medine’de bulunan Sahabîler, Hz. Peygamber’in (s.a.v.) yanında ilk gün-
den itibaren, o derin anlayışı elde ederek yani dinde tafakkuh ederek bulunu-
yorlardı. İslâm’ın yayılma sürecinde özellikle Medine döneminde çok uzak 
beldelerde birçok kabile İslâm’ı topluca kabul edince tafakkuh için her kabi-
le ve topluluktan bir gurubun Hz. Peygamber’in (s.a.v.) yanına gelmesi bü-
yük bir ihtiyaç oldu. Zemahşerî’nin ifade ettiği gibi aslında dinde tafakkuh 
etmek, inanan her insana farz olmasına rağmen, şartlar gereği herkesin Hz. 
Peygamber’in (s.a.v.) yanına gelmesi mümkün olmadığı veya çok zor olduğu 
için mutlaka her taifenin bir gurup göndermesinin farziyeti söz konusu oldu.34

Tevbe sûresi 122. âyet, din sahibinin dinde murad ettiği fıkhın (anlayı-
şın), insanlara elçi olarak gönderdiği Hz. Peygamber’de (s.a.v.) olduğunu bil-
dirmektedir. O’nun fıkhının elde edilmesi için –savaştaysa savaş meydanına, 
Medine’de ise Medine’ye– ama mutlaka yanına gidilmesinin zorunlu olduğu-
nu, O’nun fıkhını yaşayarak, hissederek elde ettikten sonra kavimlerinin ya-
nına dönüp onları uyarmaları gerektiğini ortaya koymaktadır. Bu âyetin, di-
ni tafakkuh yoluyla almanın kıyamete dek inananların görevi olduğuna de-
lalet ettiği konusunda ilim adamlarının ittifakı vardır.35 Hz. Peygamber’den 
(s.a.v.) sonra O’nun (s.a.v.) fıkhını elde etmiş yani tafakkuh etmiş olan ve ha-
yatın bütün yönlerini o fıkha göre yaşamaya çalışan ilim-irfan adamlarının ya-
nına gidilmesi ve onlarda bulunan Peygamber fıkhının yani Peygamberin an-
layış ve yaşayışının tafakkuh edilmesi, bu âyetin kapsamında telakki edilmiş-
tir.36 Böylece Hz. Peygamber’in (s.a.v.) fıkhı, tafakkuh eden kişilerden öbür-

33. Taberî, Tefsîr, c. 11, s. 70.
34. Zemahşerî, Keşşâf, c. 2, s. 312.
35. Cessâs, Ahkâmu’l-Kur’ân, c. 3, s. 172-173. Taberî, Zemahşerî, Ebussuûd gibi bir-

çok müfessir bu görüşü dile getirmektedirler. Hatîb el-Bağdâdî, dinde tafakkuh et-
menin tüm müslümanlara vacip olduğu kanaatini, birçok hadise dayanarak eserin-
de izah etmiştir. Hatîb el-Bağdâdî, Kitâbu’l-fakîh ve’l-mütefekkih, c. 1, s. 168–174.

36. Tafakkuh’dan maksadın kendi zamanında olduğu gibi makam sahibi olmak ve süf-
li emellere ulaşmak olmadığını belirten Zemahşerî ve Ebussuûd, gerçek tafakkuhu 
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lerine ve onlardan da bir sonraki nesle yaşanarak aktarılacak, kıyamete dek 
İslâm dinini anlamak ve yaşamak tafakkuh yoluyla gerçekleşecektir. Bu Al-
lah’ın âyette emrettiği yoldur.

4. Tafakkuh ve İcazet

Günümüz insanı, din tebliğcisi olarak kendisine ulaşan kişilerin tafakkuh 
ehli olup olmadığını nasıl anlayabilir?

İşte burada ehliyet meselesi ortaya çıkmaktadır. Allah dinini tebliğ et-
mek üzere peygamberler göndermiştir. Bütün peygamberler ve bizim pey-
gamberimiz, tebliğ konusunda Allah tarafından asaleten görevlendirilmişler-
dir. Peygamberden sonra onun ümmeti, Allah’ın dinini ancak icazet yoluyla 
tebliğ edebilirler. Bunun için bütün İslâmî ilimlerde icazet esastır. İcazeti ol-
mayan muhaddisin rivayet ettiği hadis kabul edilmez; aynı şekilde icazeti ol-
mayan Kur’ân okuyucusunun kıraati makbul değildir. Zühd ve tasavvuf yo-
lunda da icazeti olmayan bir mürşidin irşadına itimat edilmez. Kısaca Resûl-i 
Ekrem (s.a.v.) Efendimizden tafakkuh edilmemiş bir ilmin, bir yaşantının İs-
lâm dininde yeri yoktur.

Bütün bunların yanında müslüman âlimler, Resûlullah (s.a.v.)’in fıkhını 
olduğu gibi muhafaza edebilmek için tafakkuh yolunda yaşantıya önem ver-
dikleri kadar, yanlış anlayışlara engel olabilmek için fıkhın ana ilkelerini ko-
nu alan fıkıh usulünü bir ilim dalı haline getirip talebelerine öğretmişlerdir. 
Bütün müçtehitlerin riayet ettikleri bu ilkeler, tafakkuh yolunun bir anlamda 
sınır çizgilerini işaret etmektedir. Âyet ve hadis metinlerinin gösterdikleri ma-
naları, Resûlullah (s.a.v.)’in anlayışı ve yaşayışı dışına çıkmadan doğru anla-
mayı sağlayan Fıkıh usulü ilmi, müçtehidi Allah’ın razı olduğu hükme ulaştı-
ran delilleri de tek tek belirleyip tanıtmıştır. Kısaca şunu söylemek mümkün-
dür: Fıkıh usulü, tafakkuh yolunun esaslarının ve şartlarının eğitimini yapan 
vazgeçilmez bir ilim olmuştur.

Durum böyle olunca ne zamanda bulunursa bulunsun her bir müslüman 
şuna dikkat etmelidir:

Din sahasında bana ulaşan bir bilgi veya uygulamayı aldığım kişi tafak-
kuh ehli midir? Bana verdiği dinî bilgiyi veya uygulamayı, icazet yoluyla mı 

açıklamışlardır. Zemahşerî, Keşşâf, c. 4; s. 373; Ebussuûd, Tefsîr, c. 3, s. 202. Ayrı-
ca bk. Seyid Kutub, Fî zilâli’l-Kur’ân, c. 3, s. 1734-1735.
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almıştır? İcazeti, müslümanların çoğunluğunun doğruluğuna şahitlik yaptığı 
salih bir yoldan gelmekte midir?

Bu sorulara olumlu cevap verebilen herkes, Allah’ın emretmiş olduğu ta-
fakkuh yoluyla dinini almış olduğuna kanaat getirebilir.

5. Fıkhın Şartları

Fıkıh, bir müminin dinde Allah’ın muradını hakkıyla anlamasına ve sa-
mimiyetle ona uygun yaşama gayretine denir. Bu tanımın gerekli kıldığı şart-
lar şunlardır:

1. Fıkhın Allah’ın dininde olması şarttır. Birinci derecede dinin kapsamına 
girmeyen uzay bilimleri, matematik, deniz bilimleri gibi sahalar için fı-
kıh kelimesi bir terim olarak kullanılmamıştır. “Dinde fıkıh” terkibi bu-
nun için önemlidir.

2. Fıkhın Allah’ın murad ettiği anlayış olması şarttır. İdrak sahibi her insa-
nın din ile ilgili anlayışı, Allah’ın muradı olan fıkıh değildir. Allah’ın mu-
radı olan fıkıh, ne fazla ne eksik sadece Hz. Peygamber’in (s.a.v.) fıkhı-
dır. Bu maddede şu hususa dikkat çekmek gerekir:

 İman eden ve dinin muhatabı olan insanlar, dini yaşama konusunda bir 
anlama gayreti içerisine girerler. Çünkü bütün müminler, Allah’ın dini-
ni fıkh etmekle mükelleftirler. Her insanın idrak kabiliyeti ve dine olan 
yönelişi farklı farklıdır. Eğer Allah’ın dinini, sadece akıl ve dil unsurları-
na bağlı olarak anlamak imkân dâhilinde olsaydı, hemen hemen her in-
sana göre farklı anlayışlar ve eğilimler ortaya çıkabilirdi. Bunun için Yü-
ce Mevlâ, dininin nasıl anlaşılması ve yaşanması gerektiğini kısaca nasıl 
fıkh edilmesi gerektiğini, Peygamberler göndermek suretiyle kullarına, en 
mükemmel hayat modellerini (üsve-i hasene)37 ihsan eyleyerek gösterdi.

 Yüce Mevlâ, Peygamberlerin sonuncusu olarak Hz. Muhammed Musta-
fa’yı (s.a.v.), dininin nasıl fıkh edileceğini hayatın akışı içerisinde yaşaya-
rak göstermek üzere göndermiştir.38 Hz. Peygamber (s.a.v.), Allah’ın di-

37. Ahzab, 33/21; Mümtehine, 60/4, 6.
38. “Andolsun ki içlerinden, kendilerine Allah’ın ayetlerini okuyan, kendilerini temiz-

leyen, kendilerine kitap ve hikmeti öğreten bir Peygamber göndermekle Allah, mü-
minlere büyük bir lütufta bulunmuştur. Hâlbuki onlar daha önce apaçık bir sapık-
lık içinde idiler.” Al-i İmran, 3/164.
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nini, O’nun razı olduğu şekilde ne fazla ne eksik tamı tamına fıkh ede-
rek yani anlayıp yaşayarak Sahâbe-i Kiram’a gösterdi. Sahâbe-i Kiram da 
Hz. Peygamber’in (s.a.v.) fıkhını, O’nunla beraber yaşayarak tafakkuh 
etti. Sahâbe’den tabiîn, onlardan Etbau’t-tabiîn… derken kıyamete dek 
Hz. Peygamber’in (s.a.v.) fıkhı tafakkuh edilerek gidecek şekilde Kur’ân 
ve Sünnet’in koyduğu bir usul yerleşti.

 İnanan her insanın ilk hedefi, Hz. Peygamber’in (s.a.v.) dindeki fıkhını el-
de etmek olmalıdır. Hz. Peygamber’in (s.a.v.) vefatından sonra ise O’nun 
fıkhını tafakkuh edenleri bulmalı ve onlardan tafakkuh etmelidir.39

 Hiçbir insanın şahsi anlayışı dinde makbul bir anlayış değildir. Ama bir 
konuda Hz. Peygamber’in (s.a.v.) fıkhına ulaşılamamış ve o konunun çö-
zümüne ihtiyaç duyulmuşsa Hz. Peygamber’in (s.a.v.) fıkhını tafakkuh 
etmiş âlimlerin ictihadı söz konusu olur. Esaslarını, Hz. Peygamber’in 
(s.a.v.) fıkhının belirlemiş olduğu bir zeminde müçtehit olan kişi, Allah’ın 
muradının ne olduğunu fıkh etmeye çalışır ve ulaştığı sonucu bizzat yaşa-
yarak açıklar. “Bu konuda Allah’ın muradının, şu delile dayanarak şöy-
le bir sonuç olduğu kanaatindeyim; doğru bir sonuca ulaşmışsam bu Al-
lah’tandır, yanlış yaptıysam bu benden ve şeytandandır. Yanlıştan Allah’a 
sığınırım. Doğru olanı en iyi bilen Allah’tır.” diyerek Allah’ın dini konu-
sunda hassasiyetini bilfiil ortaya koyar. İçinde teorik anlamda zan olmak-
la birlikte bu şekilde yapılan içtihatlar, Allah’ın rızasına muvafık olur; on-
larla amel edenler için bu içtihatlar kesinlik ifade eder ve dinde fıkıh çer-
çevesinde mütalaa edilir. Özlü olarak söylemek gerekirse Hz. Peygam-
ber’in (s.a.v.) fıkhını tafakkuh etmiş olan âlimlerin ihtiyaç duyulan saha-
lardaki içtihatları da Allah’ın muradına uygun bir fıkıh olarak değerlen-
dirilir.

3. Allah’ın muradını fıkh edebilmek için kişinin mümin olması şarttır. Kâfir 
ve münafıkların fıkıh ehli olamayacaklarıyla ilgili âyet ve hadisleri yuka-
rıda ele almıştık. Bu anlamda müsteşriklerin fıkıh ehli olması imkân dâ-
hilinde değildir. Onlar ancak fıkıh ilmiyle ilgili bilgi birikimi konusunda 

39. Şatibî, “makbul olan bilginin yaşanan bilgi olduğunu ifade ettikten sonra, ilmin 
mülazemet ve müşafehe yoluyla elde edilmesinin esas olduğunu bildirmiştir. İlmin 
alınacağı kişinin, bildiğini yaşayan, Selef-i Salihîn gibi üstadların terbiye edip yetiş-
tirdiği mütehakkik bir âlim olması gerekir. Sahabe-i Kirâm’ın Resûlullah’a (s.a.v.) 
mülazemet etmiş oldukları gibi…üstadın edebiyle edeblenmek ve ona iktida et-
mek…” diyerek konu hakkında geniş izahlar yapmıştır. Şatibî, Muvâfakât, c. 1, 
s. 137-147.
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teorik çalışmalar yapabilirler. Dinin herhangi bir meselesinin fıkh edil-
mesi konusunda onların sözlerine ve fikirlerine itibar edilmemesi gere-
kir. Hele hele dinin anlaşılması konusunda gayrimüslimlerin geliştirmiş 
oldukları metotlardan herhangi bir şekilde istifade etme fikrinin fıkıhla 
bağdaşmayacağı açıktır.40

4. Fıkh edecek kişinin akıl sahibi olması şarttır. Akıl sahibi olmak, dine mu-
hatap olabilmenin ön şartıdır. Burada önemli olan nokta dinin akıl sahi-
bini muhatap almasıdır. Akıl sahipleri de akıllarını dinin emrine verme-
leri ve onun çizdiği çerçevede hareket etmeleri gerekir. Eğer akıl sahip-
leri, akıllarını, dinin kaynağı olarak görmeye başlarlarsa fıkh edilecek bir 
din ortada kalmayacaktır.

5. Fıkh edecek kişinin sözü anlaması şarttır. İnsan akıl sahibi olabilir ama 
söylenen her şeyi anlamayabilir. Sözün fıkh edilebilmesi için sözün dil un-
surları itibariyle muhatap tarafından anlaşılması zorunludur.

6. Fıkh edecek kişinin sözü samimiyetle yerine getirme gayreti içinde olması 
şarttır. Daha önce de temas edildiği gibi eğer sözün muhtevası, hemen ya-
pılmasını gerektiren bir iş ile ilgiliyse, sözü fıkh eden muhatap, gücü nis-
petinde onu yapma gayretine girer. Ama zamanla yapılması gereken bir 
iş ise o fiili yerine getirme azminde olması yeterlidir. Mesela hacca git-
meyi emreden âyeti, hac ayları girmeden dinleyen bir müminin, Allah’ın 
emrini gönül hoşluğuyla kabul edip hacca gitmeyi samimiyetle yerine ge-
tirme arzusuyla dolması söz konusu âyeti fıkh ettiği anlamına gelir. Âye-
tin gereğini ise hac ayları geldiğinde ancak yerine getirebilecektir. Diğer 
bütün hususları, buna mukayese etmek mümkündür.

6. Tafakkuhun Şartları

Tevbe, 122. âyet ile müslümanlara emredilen “dinde tafakkuh etme”nin 
tanımını şu şekilde yapmak mümkündür:

Tafakkuh, bir müminin dindeki fıkhı bizzat yaşamak ve muhatap olduğu 
insanları uyarmak gayesiyle elde etme çabasına denir. Bu tanımın gerekli kıl-
dığı şartlar şunlardır:

40. İSAV tarafından 20–21 Aralık 2003 tarihinde tertip edilmiş olan “Fıkıhta Usûl Me-
selesi” başlığı altında sunulan üç tebliğ ve bu tebliğlerin müzakereleri, bu çerçeve-
deki tartışmalara konu olmuştur. bk. İslâmî İlimlerde Metodoloji (Usûl) Mes’elesi 1, 
Fıkıhta Usûl Meselesi, s. 655–765.
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1. Tafakkuh edilmesi gereken fıkıh, Hz. Peygamber’in (s.a.v.) fıkhıdır. 
Bir önceki başlığın ikinci maddesinde bu konunun üzerinde durmuş-
tuk. Fıkıh ehlinin içtihatlarının da Allah’ın muradı olan fıkıh çerçeve-
sinde değerlendirildiğini burada da belirtmek isteriz.

2. Tafakkuh, mümin olanların bir faaliyetidir. İman ehli olmayanların fı-
kıh ilmiyle ilgili çalışmaları, tafakkuh olarak değerlendirilemez.41

3. Tafakkuh için yola çıkanlar, fıkhı önce kendi hayatlarında tatbik et-
mek, sonra kavimlerinin yanına döndüklerinde onları uyarmak mak-
sadından başka bir gaye taşımamalıdırlar. Dünyada makam, mal ve iti-
bar elde etmek için tafakkuh yoluna girilmesi, âyet ve hadislerde kı-
nanmakta hatta bu tür niyetlerle fıkıh elde etmeye çalışanların kötü 
akıbetleri birçok hadiste acıklı bir şekilde ortaya konulmaktadır.

4. Fıkıh, yaşanmakta olan hayatın içinde tafakkuh edilmelidir. Sosyal ha-
yattan kopuk bir fıkıh ve tafakkuhun, Allah’ın murad ettiği fıkıh ve ta-
fakkuh olmadığı belirtilmektedir. Böyle bir durumda mutlaka bir ek-
siklik söz konusu olur. Çünkü kabul edilmektedir ki sadece teoride 
doğru olarak ulaşılan sonuçlar, bazen pratikte yanlışlanabilir. Bunun 
için Yüce Mevlâ, peygamberlerini hep yaşanmakta olan hayatın için-
de göndermiştir.

5. Tafakkuh için kişinin bizzat harekete geçmesi ve fıkıh ehlinin yanına 
gitmesi gerekir. Âyette geçen “nefer” kelimesinin buna delalet ettiği 
ifade edilmiştir.

7. Tarihî Süreçte Fıkıh ve Tafakkuh Kavramları

Sahâbe ve tabiîn döneminde fıkıh ve tefakkuh kavramları, dinin tamamı 
için kullanılmışlardır. Sahâbe ve tabiîn fakihleri de dinin bütününde fıkıh sa-
hibidirler. Bununla birlikte fakîh diye bilinen âlimlerin en önemli özellikle-
rinden birisi, onların amelî sahalarda daha yoğun olarak içtihat etmiş ve fet-

41. İmam Şafiî, tafakkuh etmenin müslümanların bir kısmına farz olduğunu, tafakkuh 
eden kimse olmadığında herkesin sorumlu olacağını ifade etmiştir. Şafiî, Risâle, 
s. 364. İmam Şafiî’nin bu görüşü, fıkıh tahsili için bir gurubun ayrılıp ihtisaslaşma-
sı anlamında değerlendirilmelidir. Bir müslümanın dini yaşantısıyla ilgili meselele-
rin fıkhını elde etmesi anlamında kullanıldığı takdirde her müslümanın tatbik etme-
si gereken meselelerin fıkhını elde etmesinin zorunlu olduğunda şüphe yoktur. bk. 
Hatîb el-Bağdâdî, Kitâbu’l-Fakîh ve’l-Mütefakkih, c. 1, s. 168.
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vâ vermiş olmalarıdır. Böylece fakîh sıfatı daha çok insanların pratik haya-
tında karşılaştıkları amelî meselelere çözüm getiren âlimler için kullanılmaya 
başlanmıştır. “Dinde fıkıh” terkibindeki “dinde” kısmının pratikteki tezahü-
rü daha çok amelî konular olarak algılanma eğilimine girmiştir.

Sahâbe, tabiîn ve tebe-i tabiîn dönemlerinde ileri gelen âlimler için fakîh 
ve fukahâ42 sıfatlarının kullanıldığı ve bunların önemli bir kısmında söz ko-
nusu âlimlerin daha çok amelî konulardaki fıkhının dikkate alındığı anlaşıl-
maktadır.43

Fıkıh kavramının “dinde fıkıh” şeklinde genel anlamda kullanımının en 
azından beşinci asra kadar devam ettiğini belirten Hayreddin Karaman, günü-
müzde anlaşıldığı manada “kişinin lehinde ve aleyhinde olanları irfan seviye-
sinde bilmesi” şeklindeki fıkıh tanımının Ebû Hanife zamanına kadar dayan-
dırıldığını ifade etmektedir.44 Yukarıda da belirttiğimiz gibi gerçekten de fı-
kıh kavramının ilk dönemlerden itibaren tabiî süreç içerisinde amelî saha için 
daha fazla kullanılmaya başlanmış olması bir vâkıadır. Bunun “dinde amelî 
sahadaki fıkıh” anlamında kullanımının uzun bir süreç içerisinde gerçekleş-
tiği anlaşılmaktadır. Bunun için kesin bir tarih vermek oldukça güçtür ve ka-
naatimizce doğru da değildir.

Tarihî süreç içerisinde “dinde fıkıh” kavramının, din ile ilgili ilimlerin ay-
rışmaya başlamasıyla yavaş yavaş amelî konulara tabiî bir akış içerisinde inhi-
sar etmiş olduğu müşahede edilmektedir. Çünkü inanç ile ilgili fıkıh diyebile-
ceğimiz itikad ile ilgili ilim dalı, “el-Fıkhu’l-Ekber”, “İlmu’-Tevhîd” ve “İlmu 
Usûli’d-Dîn” gibi isimlerle anılmaya başlamıştır. İnsanda bulunması gereken 
iyi ve kötü huylar, karşılıklı ilişkilerde insanın erdemliliğini temin edecek gü-
zel hasletler ve kulluğu aşk boyutunda yaşamayı sağlayacak terbiye konula-
rının ele alındığı sahalar da ahlâk, âdâb ve tasavvuf ismi altında ayrışmıştır. 
Günlük hayatın insanın önüne çıkarttığı yeni meseleler genellikle amelî ko-

42. İbn Abdilberr, İstîâb, c. 1, s. 22, 70, 160, 241, 257, 285, 286, 305, 314.
43. Konuyla ilgili örnek metinler çoktur. Bir kısmı için bk. Şeybânî, Hucce, c. 4, s. 36; 

Şafiî, Ümm, c. 1, s. 158, c. 2, s. 185, c. 4, s. 36, c. 7, s. 53, 210, 506, 523, 552; Ces-
sâs, Fusûl, c. 1, s. 40, c. 2, s. 9.

44. Karaman, “Fıkıh”, DİA, c. 13, s. 1. Karaman, “Ana kaynaklardan zihnî çaba ile el-
de edilen dinî bilginin hemen tamamına (kişinin hak ve yükümlülüklerinin bilgisi-
ne) fıkıh isminin” verildiğini ve bu manada fıkhın terim haline gelmesinin tarihini 
Ebû Hanife zamanına kadar götüren kayıtların varlığını ifade ediyor. Burada “ma‘ri-
fetü’n-nefsi mâ lehâ ve mâ ‘aleyhâ” ibaresinin Türk okurlarına açıklanmasının dü-
şünüldüğü kanaatindeyiz. Bu tanımla ilgili bazı hususlara, birkaç paragraf sonra yer 
vereceğiz.
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nularla ilgili olduğu için müslümanların âlimlere müracaatları bu konularla 
ilgili olmuş ve “dinde fıkıh” kavramı yoğunlukla amelî konulara inhisar et-
meye başlamıştır.

Fıkıh kelimesinin bir terim olarak tarihî süreç içerisinde alanının sınırlan-
dığı ve amelî konulara has kullanılmaya başlandığına göre dinde fıkıh terki-
binin, alan itibariyle ‘dinin amelî konularıyla ilgili fıkıh’ şeklinde anlaşılma-
ya başlanmış olduğunu söyleyebiliriz. Buna mukabil fıkıh teriminin anlamın-
da yani fıkhın “Peygamber (s.a.v.)’in dindeki anlayış ve yaşayışı” olduğunda 
bir sınırlandırmanın söz konusu olmadığını ifade etmeliyiz.

8. Amelî Sahaya İnhisarından Sonra Fıkıh Kavramı

İmam Azam’a nispet edilen fıkıh tanımı, “amelen” kaydı konulmak sure-
tiyle Hanefî mezhebinde genellikle muhafaza edildiği ifade edilmiştir.45 Bu-
na göre şöyle bir tanım ortaya çıkmıştır:

Fıkıh, kişinin amelî bakımdan leh ve aleyhinde olanları irfan seviyesin-
de bilmesidir.46 Bu tanımında Allah’ın muradı olan derinlemesine bir anlayı-
şın vurgusu vardır. Kişinin lehinde ve aleyhinde olanlar yani hükümler, Al-
lah’ın belirlemesiyle anlaşılır47 ve bunlar Allah’ın muradıdır. Allah’ın muradı 
olan hükümleri irfan derecesinde idrak etmek, fıkıh diye isimlendirilmiştir.

Tarihi süreç içerisinde kabul edilmiş bir tanım olarak “kişinin ameli ba-
kımdan lehinde ve aleyhinde olanları irfan derecesinde bilmesidir”48 şeklin-

45. Karaman, “Fıkıh”, DİA, c. 13, s. 1.
46. Tehânevî, Keşşâf, c. 1, s. 30, c. 3, s. 1157.
47. Hakkında nass bulunmayan konularda müctehidin hükme ictihad ederek ulaşma-

sı da Allah’ın muradı olarak değerlendirilmiştir. Çünkü ictihad, ya lafızlarda Şariin 
muradı olan mâna ve amacın anlaşılması yönünde sarfedilen çabayı, ya da nassla-
rın bıraktığı boşluğu yine nassların belirlemiş olduğu genel sistem içerisinde Şariin 
muradına uygun olabilecek bir şekilde tamamlama gayretini ifade etmektedir. Ni-
sa, 4/83 ayetinde geçen “istinbât” kelimesinin kıyasa ve ictihada delalet ettiğini sa-
vunan Cessâs, meydana gelen olayların, hayatı süresince Resûlullah’a (s.a.v) götü-
rüldüğünü, O’nun vefatından sonra ise âlimlere götürülmesi gerektiğini ve bu aye-
tin kıyas ve ictihad ile hükümlere ulaşmanın vücubuna delalet ettiğini ifade etmiş-
tir. Cessâs, Ahkâmu’l-Kur’ân, c. 3, s. 183. Geniş bilgi için bk. Karaman, İslâm Hu-
kukunda İctihad, s. 14–16; Apaydın, “İctihad”, DİA, c. 21, s. 432.

48. Fıkh’ın tanımına “ma’rifetü’n-nefs” şeklinde başlayan ilim adamlarının tanımını ter-
cih ettiğimizi ve ma’rifet kelimesinin “bilme” şeklinde Türkçeye tercüme edilmesi-
nin isabetli olmadığı kanaatinde olduğumuzu belirtmek isteriz.
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deki tanımı dikkate alarak bir değerlendirme yaptığımızda Fıkıh’ın49, insanın 
başta kendisiyle, Rabbiyle, insanlarla, devletle hatta devletlerarası bütün iliş-
kilerini konu edinmesinin yanında niyet gibi kalbî fiillerini bile içine alan hü-
kümlerle ilgili bir idrakten ibaret olduğunu anlarız. Hatta bu ilişkilerle ilgili 
hükümleri sadece bilmek yeterli değildir. “Ma’rifetü’n-nefs” terkibiyle irfan 
seviyesinde idrak etmek kastedilmektedir. Bir hükmü irfan seviyesinde idrak 
etmek, o hükmün künhüne vakıf olup gereğini gönül hoşluğuyla kabul ede-
rek yerine getirme azminde olmak demektir.50 Zaten fıkıh teriminin muhte-
vasında bulunan ‘Allah’ın muradını anlayıp gereğini yerine getirme’ manası-
na, bu tanımda da ma‘rifet kelimesi kullanılarak bilinçli bir şekilde dikkat çe-
kilmiş olduğunu düşünüyoruz.

Fıkhın diğer bir tanımı, İmam Şafiî’ye nispet edilen ve Şafiî mezhebi usul-
cülerinin genellikle kabul etmiş olduğu belirtilen51 bir tanımdır:

Fıkıh, dinin amelî hükümlerini muayyen delil ve kaynaklarından çıka-
rarak elde edilen bilgidir.52 Bu tanımda fıkh etmenin amelî konulara inhisar 
edildiği görülmektedir. Muayyen deliller, vahiy ve vahyin gösterdiği hüküm 
kaynaklarıdır. Bu kaynaklardan hüküm çıkarmak demek başta âyetler olmak 
üzere delillerin göstermiş olduğu manaları anlamak demektir. Bu faaliyet-
te Allah’ın muradı olan anlayış söz konusudur. Bu anlayış delillerden çıkar-
tılan hükümlere muvafık hareket etmeyi gerektirir. Hâsılı bu tanımda sade-
ce teorik olarak bir bilgiyi elde etmenin kastedilmiş olduğunu söylemek doğ-
ru değildir. Tanımı rivayet eden Hatîb el-Bağdâdî, fıkıh ve tefakkuh konusu-
na ayırdığı müstakil eserinde fıkıh kavramının kesinlikle ameli de içine aldı-
ğı üzerinde ısrarla durmaktadır.53

İmam Şafiî’ye nispet edilen bu tanımda özellikle delillerden hüküm çı-
karma yetkinliğine sahip olan müctehidlerin kastedildiği ve onların bu faali-

49. Fıkıh kelimesi ve terimleşme süreciyle ilgili geniş bilgi için bk. Yıldız, Kemal, “Din 
Adına Konuşmanın Fıkıh-Tefakkuh Açısından Değerlendirilmesi”, Dinbilimleri Aka-
demik Araştırma Dergisi, V (2005), Sayı:3, s. 159–178.

50. Rağıb el-İsfahânî, ma’rifet ve ‘irfân kelimelerinin ilim kelimesinden daha özel bir 
anlama sahip olduğunu dile getirerek “bir şeyi tefekkürle ve sonuçlarını tedebbürle 
idrak etme”nin ma’rifet olduğunu ifade etmiştir. Mar’rifetin zıddının inkâr olduğu-
nu da özellikle belirterek ma’rifette söz konusu şeyin kabul edilmesi anlamının bu-
lunduğuna dikkat çekiyor. bk. İsfahânî, el-Mufredât fî ğarîbi’l-Kur’ân, s. 495.

51. Karaman, “Fıkıh”, DİA, c. 13, s. 1.
52. Hatîb el-Bağdâdî, Kitabu’l-Fakîh ve’l-Mütefakkih, c. 1, s. ; Tehânevî, Keşşâf, c. 1, s. 31.
53. Hatîb el-Bağdâdî, Kitabu’l-Fakîh ve’l-Mütefakkih, c. 1, s. 69-188 arasında fıkıh ve 

tefakkuh ile ilgili birçok rivayeti ele almaktadır.
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yetlerine fıkıh isminin verildiği göze çarpmaktadır. Şafiî mezhebinde yetişmiş 
olan Gazâlî ise ilim adamlarınca şöyle bir tanım yapıldığını ifade etmiştir: Fı-
kıh, mükelleflerin yapıp-etmelerine (fiillerine) ilişkin olarak sabit olan şer’î 
hükümleri bilmektir.54 Bu tanımda fıkıh ehlinin çerçevesi genişletilmiş ve hü-
kümleri bilmek şeklinde daha kapsayıcı bir ifade kullanılmıştır.

Zamanla anlam kaymalarına uğrayan önemli bazı terimlerin bulunduğu-
nu zikreden Gazâlî, bunların başında fıkhı saymakta ve ilk asırda kullanıldı-
ğı manayı şöyle ifade etmektedir: “Birinci asırda fıkıh ismi, mutlak olarak, 
ahiret yolunu bilmeye, nefsin afetlerinin ayrıntılarını ve amelleri bozan şey-
leri tanımaya, dünyanın değersizliğinin iyice farkına varmaya, ahiret nimet-
lerine ulaşma gayretine ve kalbin Allah korkusuyla kaplanmasına denilirdi… 
Yemin ederim ki fıkıh kelimesiyle fehm kelimesi lügat manasında aynıdır… 
Fıkh’ın neticesi takvâdır.”55

Gazâlî, birinci asırdan sonra fıkıh teriminin tahsise ve anlam dönüşümü-
ne uğradığını belirtmektedir. Kendi döneminde fetvâ ile ilgili garip meseleleri 
ve onların illetlerini iyi bilmeye, bu konuda fazla söz söyleyip ilgili görüşleri 
ezberlemeye fıkıh isminin verildiğini, bu konularda daha çok meşgul olan ve 
derinleşenlere “en fakih kişi” denilir olduğunu ifade etmektedir. Aslında bu 
konuların da ilk asırdaki anlamıyla fıkhın kapsamı dışında olmadığını özel-
likle vurgulayarak konuyla ilgili sözlerini şöyle tamamlamaktadır: “Ben, fıkıh 
isminin zahirî hükümlerde fetvâ vermeyi içine almadığını asla söylemiyorum. 
Fakat fıkıh isminin ilk asırdaki kullanımıyla genel bir kavram olduğunu ve za-
hirî hükümlerde fetvâ vermenin onun kapsamına tabi olduğunu ifade etmek 
istiyorum. Selefin de bu ismi mutlak olarak daha çok ahiret ilmi için kullan-
mış olduğunu belirtiyorum.”56

Fıkıh ile ilgili farklı tanımlar yapılmıştır. Bu farklılıklara, içinde bulunulan 
şartların tesir etmiş olduğunu düşünüyoruz. Fakat tanımlarda değişmeyen un-
surlar vardır. Allah’ın muradını arayıp bulmak, fıkıh tanımlarında ortak bir un-
surdur. Allah’ın muradının delillerden elde edileceği de tanımlarda ortak olan 
diğer bir unsurdur. Deliller ise Allah’ın âyetleri, Resûlü’nün (s.a.v.) sünneti ve 
onların hüküm kaynağı olarak gösterdiği diğer delillerdir. Bir de Allah’ın mu-
radı olan hükümlerin mutlaka pratik hayatta tatbik edilmesi gerektiği de ta-
nımların ortak unsurlarındandır. Bu unsurlar bulunmadığı takdirde elde edi-
len bilgiye olsa olsa fıkıh ile ilgili teorik bilgi anlamında ‘Fıkıh İlmi’ denilebilir.

54. Gazalî, Deliller ve Yorum Metodolojisi, c. 1, s. 3.
55. Gazalî, İhyâ, c. 1, s. 34.
56. Gazalî, İhyâ, c. 1, s. 34–35.
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9. “Fıkıh” Kavramı ile “Fıkıh İlmi”  
Kavramı Arasındaki Fark

Hz. Peygamber’in (s.a.v.) fıkhı esas olmak üzere, O’nun fıkhını tefak-
kuh etmiş fakihlerin içtihatlarıyla günümüze kadar oluşmuş olan bir fıkıh 
vardır. Yani pratik hayatta tecrübe edilmiş, Allah’ın muradı olan hükümler 
vardır. Bunlara ‘Fıkıh’ denilir. Bir de bu Fıkıh ile ilgili büyük bir bilgi bi-
rikimi ve bu bilgi birikiminin kayıt altına alınmasıyla oluşmuş olan eserler 
yani büyük bir yazılı kültür vardır. Ona da ‘Fıkıh İlmi’ denilmesi isabetli  
olur.

Özellikle bir daha ifade etmek istiyoruz: ‘Fıkıh’ terimi ile ‘Fıkıh İlmi’ te-
rimi ayrı ayrı mütalaa edilmelidir. Her bir müslüman, sorumlu olduğu ko-
nuların fıkhını elde etmelidir. Sorumlu olduğu konularla ilgili bilgiyi öğren-
mesi, Fıkıh ile ilgili bilgiyi elde etmesi demektir. Söz konusu bilgiyi, o bilgi-
nin içinde bulunan Allah’ın muradını anlayarak yaşaması Fıkıh’tır.

İmam Gazâlî’nin dediği gibi günümüzde de fıkhı, sadece dinî hükümle-
ri bilmekten ibaret kabul edenler vardır. Fakat bu kabul, fıkıh kavramının 
Kur’ân ve Sünnet’e dayanan anlam yüküne göre çok eksik olan hatta zaman-
la kaynaklardaki anlam yükünün yanlış anlaşılmasına sebep olabilecek olan 
isabetsiz bir kabuldür. Bu gerçeği ortaya koyduktan sonra teamülde yaşanan 
zorluklar dolayısıyla fıkıh ile ilgili bilgi birikimini yani Fıkıh İlmini kastede-
rek kısaca fıkıh isminin kullanılmasında da sakınca görülmemesi gerekir. Fı-
kıh İlmi terkibi yerine, –çok kullanıldığı ve maksadın herkes tarafından an-
laşıldığı dikkate alınarak– zamanla sadece fıkıh teriminin kullanılmış oldu-
ğu kanaatini taşımaktayız. Bununla birlikte aralarındaki farkı da gözden ırak 
tutmamak gerekir.

10. “Fıkıh İlmi” ile “İslâm Hukuku”  
Kavramlarının Karşılaştırması

Asr-ı Saadetten günümüze amelî sahadaki fıkıh ile ilgili meydana gelmiş 
olan bilgi birikiminin tamamına, bütün müslümanlar fıkıh ilmi veya bunun 
bir kısaltması mahiyetinde fıkıh ismini vermişlerdir. İslâm dünyasında XIX. 
yy.’a kadar, Batılıların hukuk dediği “toplumda düzeni sağlayan ve arkasın-
da devlet müeyyidesi bulunan kurallarla ilgili ilim” hakkında da fıkıh ilmin-
den başka bir terimin, müslümanlar tarafından kullanılmış olduğuna şahit ol-
madık. Her ne kadar “toplumda düzeni sağlayan ve arkasında devlet müeyyi-
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desi bulunan kurallarla ilgili ilim”57, Fıkıh İlmi kavramının tamamı anlamına 
gelmiyorsa da bu kurallar kesinlikle Fıkıh İlmi kapsamında yer almıştır. Fı-
kıh İlmi, bundan da daha geniş bir ilim dalıdır.

XIX. yy.’a kadar İslâm dünyasında Fıkıh İlminin başka bir isimle anılma-
sı şeklinde bir ihtiyacın, müslümanlar açısından vuku bulmadığını düşünüyo-
ruz. Bununla birlikte Batılıların en azından müslüman coğrafyanın bir kısmı-
nı sömürmeye başlamalarından itibaren fıkıh ilmi veya şeriat terimleri yeri-
ne “law” kelimesine İslâmî bir sıfat eklemek suretiyle “Mohammedân Law”, 
“Muhammedân Law”, “Muslim Law” veya “Islamic Law” gibi terkipleri kul-
lanmış olduklarını söyleyebiliriz. Mesela Sir William Jons’a (1746–1794) ait 
olup 1792 yılında yayınlanmış olan Muhammedan Law of Inheritance ismin-
deki eserin ismi ve C. Snouck Hurgronje’nin (1857–1936) 1894’te yayınla-
nan De Atjehers isimli eserinde fıkıh ilmi yerine Hollandaca “Mohammeda-
ansche Recht”58 terkibini kullanmış olması bunun delillerinden sayılır.

Bilindiği gibi Batılı devletler, İslâm dünyasını oluşturan devletlerin ve 
halkların zaafiyetlerini fırsat bilerek İslâm coğrafyasının önemli bir kısmında 
XVI. yy.’dan itibaren egemenlik kurmaya başlamışlar ve bazen ordularıyla, 
bazen şirketleriyle, bazen siyasî münasebetleriyle bilfiil İslâm ülkelerinde faa-
liyetlere girişmişlerdir. Sömürdükleri İslâm topraklarında çıkarlarını koruya-
bilmek için kendi hukuk sistemlerini yerleştirmişlerdir. Bu durum, sömürgeci 
Batılı devletlerin hukuk sistemini, egemen hukuk haline getirmiş, müslüman-
ların münasebetlerini düzenleyen fıkıh İlmini ise sömürgecilerin müsaade et-
tiği daha çok aile, vakıf, miras gibi alanlarda yürürlükte bırakmıştır.59 Bu es-
nada bile sömürü altında yaşayan müslümanların fıkıh ilmi veya şeriat terim-
leri yerine başka bir terim kullanmış olduklarına şahit olmamaktayız. Ancak 
Fıkh’a mukabil kendi ülkelerinde yürürlüğe giren batılı hukuk sistemini ken-
di lisanlarıyla isimlendirdiklerini söyleyebiliriz. İngilizlerin law, Fransızların 
droit, Almanların rechet dedikleri hukuk terimine karşılık bazı Arap yazarla-

57. Fıkh’ın tanımıyla ilgili değerlendirmeler için bk. Tahsin Görgün, “Ebu Hanife’nin 
Fıkıh Tanımı” ve Şükrü Özen’in Müzakeresi, İmam-ı Azam Ebu Hanife ve Düşün-
ce Sistemi (Sempozyum Tebliğ ve Müzakereleri), Bursa 2005, c. 1, ss. 147–159.

58. İsmail Hakkı Kadı, “Erken Dönemde Hollanda’da Şarkiyat Araştırmaları (17. ve 
18.yy.)”, Doğu-Batı, 5:20 (2002), ss. 83–110. (HollandaSarkiyat.pdf)

59. Bir örnek olarak şu eserlere bakılabilir: John R. Bowen, Islam, Law, and Equality in 
Indonesia: An Anthropology of Public Reasoning, Cambridge University Press, 2003; 
M.B. Hooker, Indonesian Islam: Social Change Through Contemporary Fetâwâ, Al-
len & Unwin, 2003; John Bastin, The Native Policies of Sir Stamford Raffles in Java 
and Sumatra An Economic Interpretation, Oxford at The Clarendon Press 1957.
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rın “el-fıkhu’l-vad’î”, bazılarının “et-teşrî’u’l-vad’î” veya “el-kanûnu’l-vad‘î” 
ismini vermeleri bunun bir örneği sayılabilir.60

Diğer İslâm ülkelerinde olduğu gibi Osmanlı’da da XIX. yy.’a kadar du-
rum aynıdır. Medreselerde Fıkıh İlmi okutulmuş, yargıda Fıkhî hükümler uy-
gulanmıştır. Hukuk kelimesi, arkasında devletin yaptırım gücü bulunan sosyal 
düzen kuralları anlamında değil sadece hak kelimesinin çoğulu olarak kulla-
nılmıştır. Hukuk kelimesinin, bu gün anladığımız terim anlamıyla kullanımı 
oldukça yeni sayılır. 1831’de Tanzimat Döneminden önce Paris’te yayımla-
nan Vocabulaire Français-Turc’de, droit teriminin karşılığı olarak “insaf, ada-
let, hakk, ilm-i fıkh” gibi terimler kullanılmakla birlikte, henüz “hukuk” keli-
mesi kullanılmamıştır. Hukuk anlamında ise “ilm-i fıkh” terimi kullanılmış-
tır. Hukuk terimine İkinci Viyana Kuşatmasından bir buçuk asır sonra, 1848 
yılında Viyana’da basılan ve Türkçeye Kitab-i Hukuk-i Milel şeklinde tercü-
me edilen kitabın başlığında rastlanmaktadır. Kitabın yazarı Bason Schlich-
te Ottokar’dır. Kitabın önsözünde “Hukuk-i Tabiiyye-i Milel” ve “Hukuk-i 
Mevzua-i Milel” terimleri kullanılmıştır. 1873 yılında Fransızca’dan çevri-
len Hukuk başlıklı kitapta terimin artık Osmanlı Türkçesinde yerleştiği anla-
şılmaktadır.61 Zaten 1874 yılında bilfiil eğitime başlamış olan Hukuk Fakül-
tesine Mekteb-i Hukuk isminin verilmiş olması ve ders programlarında Ro-
ma Hukuku, Hukuk-i Düvel, Tarih-i Hukuk, Hikmet-i Hukuk gibi derslerin62 
yer alması, hukuk teriminin iyice yerleştiğini göstermektedir. Hukuk kelimesi 
böylece dilimizde bir terim olarak kullanılmaya başlanmıştır.

Bu süreç içerisinde fıkıh ilmi hem isim, hem de muhteva olarak varlığı-
nı devam ettirmiştir. Mehmet Kâmil’e ait olan Tarih-i İlm-i Fıkıh63 ile Cum-
huriyet döneminde kurulmuş olan İlahiyat fakültesi dekanı Seyyid Bey’e ait 
olan Tarih-i Fıkıh eserlerinin isimlerine dikkat edilirse fıkıh terimi yerine İs-
lâm hukuku terkibinin henüz kullanılmadığını anlarız.

Tespit edebildiğimize göre İslâm hukuku terkibinin Fıkıh ilmi yerine kul-
lanıldığı ilk eser, Ömer Nasuhi Bilmen’in telif etmiş olduğu ve ilk olarak 1949 

60. Arapça eserlerde yaygın olarak kullanılan bu terimlerde ortak olan el-vad‘î kısmı, 
söz konusu hukukun dinî olmadığını veya İslâmî olmadığını ifade etmek üzere kulla-
nılmıştır. Fıkıh kelimesinin İslâm’a has bir terim olduğu kanaatinde olduğumuz için 
“el-fıkhu’l-vad’î” şeklindeki kullanımını isabetli bir tercih olmadığını düşünüyoruz.

61. Hüseyin Hatemi, Medeni Hukuka Giriş, s. 28.
62. Hüseyin Atay, “Medreselerin Islahatı”, Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Der-

gisi, 25, 1982, s. 1-43.
63. Yukarıda beyan ettiğimiz üzere Tarih-i İlm-i Fıkıh isimlendirmesini biz de isabetli 

bulmaktayız.
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yılında yayınlanmış olan Hukuk-i İslâmiyye ve Istılahât-ı Fıkhiyye Kamusu64 
ismindeki eserdir. Bundan sonra fıkıh terimi unutulmamakla birlikte ülkemiz-
de onun yerine İslâm hukuku terkibinin bir terim olarak kullanımı yaygınlaş-
maya başlamıştır.65 Ülkemizin içinde bulunduğu bazı şartların bu isimlendir-
mede bir dereceye kadar etkili olduğunu, bunun yanında iki asırdır hızla de-
vam etmekte olan batılılaşma rüzgârının ve bilimsel anlayıştaki farklılaşma-
nın göz ardı edilmemesi gerektiğini düşünüyoruz.

İslâm hukuku terkibinin fıkıh ilmi terimini karşılamadığı ve fıkıh ilmi ye-
rine İslâm hukuku terkibinin kullanılmasının hem tarihî vâkıa, hem de ilmî 
olarak doğru olmadığı kanaatindeyiz. Bununla birlikte Fıkıh İlmi sahasında 
son dönemlerde yapılmış olan çalışmaların büyük bir kısmının isimlendirme-
sinde Fıkıh İlmi yerine İslâm hukuku terkibinin kullanıldığının da bir vâkıa 
olduğunu görmek ve anlayış birliği oluşturmak için fıkıh ilminin bir müradifi 
olarak İslâm hukuku terimini de kabullenmek durumundayız. Yine de Fıkh’ın 
terimleşme sürecinin Kur’ân’a ve Sünnet’e dayanması dolayısıyla bundan böy-
le yapılacak çalışmalarda fıkıh ilmi teriminin tercih edilmesini isabetli buldu-
ğumuzu özellikle belirtmek isteriz.

11. Fıkıh İlminin Kapsamı

Fıkıh ilminin konusu insanın fiilleri ve onlarla ilgili Allah’ın hükümleri-
dir. Ana rahmine düştüğü andan ölüm sonrasında toprağa verilmesine kadar 
insanı ilgilendiren her konu fıkıh ilminin kapsamına girer. SahâbeSahâbe, 
tabiîn ve tebe-i tabiîn dönemlerinde hayatın bizzat içinde yaşanan, insanlar 
arasında şifahî olarak birbirlerine nakledilen ve tafakkuh yoluyla bir sonra-
ki nesle aktarılan insanın amelî yönüyle ilgili bu hükümlere fürû-u fıkıh (fık-
hın dalları) ismi verilmiştir.

Fürû-u fıkıh ilmi sahasında ilk eserler ikinci asırda kaleme alınmaya baş-
lanmıştır. Hanefî mezhebinde İmam Muhammed (ö.189/805) el-Asl eseri-
ni kaleme almıştır. Onun talebesi İmam Şafiî’nin (ö.204/820) eseri ise el-

64. Ömer Nasuhi Bilmen, Hukuk-i İslâmiyye ve Istılahatı Fıkhiyye Kamusu, İstanbul, 
ts., c. I-VIII.

65. Yukarıda işaret ettiğimiz Ali Himmet Berki’nin telif ettiği ve 1955 yılında yayınlan-
mış olan Hukuk Tarihinden İslâm Hukuku ile Sabri Şakir Ansay’ın kaleme almış ol-
duğu ve 1958 yılında yayınlanmış olan Hukuk Tarihinde İslâm Hukuku isimli eser-
leri, İslâm hukukunun bir terim olarak 1950’li yıllardan itibaren artık kullanıldığı-
nı göstermektedir.
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Ümm’dür. Fürû-u fıkıh eserleri, metinler-şerhler-haşiyeler şeklinde günümü-
ze kadar büyük bir ilim hazinesi olarak devam etmiştir.

Fürû-u fıkıh eserleri insan hayatının bütün ayrıntılarını mesele mesele 
ele alarak işler. Bütün fürû-u fıkıh eserleri ibadet konularıyla başlar, aile hu-
kukunu ilgilendiren münâkehât ve insanla insan-insanla devlet-devletlerara-
sı ilişkileri düzenleyen muamelât konularıyla devam eder. Hukuka aykırı fi-
iller olan suçları ve onlara terettüp eden cezaları içine alan ukûbât bahisleri-
ni de fürû-u fıkıh ilmi ele alıp inceler.

Bir fürû-u fıkıh eserinin içerisinde bulunan her bir ana konu “Kitâb” 
başlığı altında yer alır. Kitâb ana başlıklarının altında fasıl ve bâb şeklinde 
alt başlıklar yer alır. İbâdât bölümü, temizlik ana konusuyla başlar ve başlı-
ğı Kitâbu’t-tahâre’dir; sonra sırasıyla Kitâbu’s-salât namaz bahsini, Kitâbu’z-
zekât zenginlerin mallarında fakirlere vermeleri gerekli olan miktarları, 
Kitâbu’s-savm oruç ibadetini, Kitâbu’l-hacc da Allah’ın evi olan Kâbe-i Mu-
azzama ile ilgili iki ibâdet olan hacc ve umre meselelerini içine alır.

İbâdet bahislerinden sonra sıralama eserden esere değişkenlik göstermek-
le birlikte aile hukuku ile muamelât hukuku konuları ele alınır. Alım-satım 
ile ilgili konular Kitâbu’l-büyû, kira ile ilgili hükümler icâre başlığı altında ele 
alınmıştır. Muamelât ile ilgili rehin, hacr, kefâlet, vekâlet, havâle, sulh, vedia, 
gasp, şirket, yargılama hukukunu ilgilendiren kazâ, dava, şahadet, ikrâr, ye-
min meseleleri gibi konular bütün ayrıntılarıyla işlenir. Aile hukukuyla ilgili 
nikâh, talak, nafaka, çocuk bakımıyla ilgili hidâne, süt hukukuyla ilgili radâ 
konuları yanında cinâyât ve hudûd gibi ceza hukukunu ilgilendiren ve ukû-
bât başlığı altında toplanan konular da ince ince ele alınır.

Kısaca fürû-u fıkıh eserleri, genellikle temizlik-taharet bahsiyle başlayan 
ve yukarıdaki bütün konuları işledikten sonra kişinin ölümü sonucu geride 
kalan malvarlığının mirasçılarına dağıtılmasını konu alan miras hukuku-ferâiz 
ile sona eren eserlerdir.

Fürû-u fıkıh sahasında ele alınan ve insanın fiillerini ilgilendiren farz-va-
cip, mendûp-sünnet, mübâh, mekruh, haram hükümlerinin dayandıkları de-
lilleri ve bu delillerden hükümlerin çıkartılma yöntemlerini konu alan ilim 
dalına da fıkıh usulü ismi verilmiştir. Saadet asrından itibaren müçtehit fa-
kihlerin hükümlere ulaşmada kullandıkları içtihat yöntemlerini yine hicrî 
ikinci asrın sonlarından itibaren âlimlerimiz müstakil eserler olarak kaleme 
almaya başlamışlardır. Bu sahada bize kadar ulaşan ilk eser, İmam Şafiî’ye 
ait olan er-Risâle isimli eserdir. Ondan sonra bu sahada da yüzlerce eser ka-
leme alınmıştır.
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Normalde fürû-u fıkıh ilmi içerisinde ele alınan bazı konular, çeşitli se-
beplerden dolayı müstakil olarak ele alınmış ve bu sahanın bir nevi alt bilim 
dalları gibi değerlendirilebilecek ciddi eserler meydana getirilmiştir. Ulusla-
rarası hukukun işlendiği Siyer, yargılama hukukunun ele alındığı Kaza-Ede-
bü’l-kadî, özel çözüm yollarının konu edinildiği Hiyel ve Mehâric, belgeler 
ve hukuki yazışmaların ele alındığı Şurût ve Sicillât, meydana gelen yeni ha-
diselerin hükümlerinin araştırıldığı Nevâzil ve Vâkiât, ana ilkelerin işlendiği 
Kavâid, kamu malları-hukuku ve idârenin konu edinildiği Ahkâmu’s-Sultâ-
niyye-Emvâl-Harâc, Vakıf, Fetvâ konuları, Hilâf ilmi bu çerçevede değerlen-
dirilen fıkıh ilminin alt bilim dallarıdır.

Tarihî süreç içerisinde Sünni çevrelerde amelî mezhep olarak tanınan 
Hanefî, Malikî, Şafiî, Hanbelî, Zahirî mezheplerinin ve şiî çevrelerde Caferî, 
Zeydî, İbazî gibi mezheplerin fıkıh ilmiyle ilgili bütün bu sahalarda eserle-
ri mevcuttur.

Sonuç

Fıkıh kelimesi, saadet asrında “dinde fıkıh” şeklinde insan hayatını ilgi-
lendiren bütün alanlarda dinde Peygamber (s.a.v.)’in anlayışıyla birlikte yaşa-
yışını ifade etmek için kullanılmıştır. Zamanla amelî sahayla sınırlı kullanıl-
maya başlanan “fıkıh” kelimesi, günümüzde de aynı anlamı muhafaza etmek-
tedir. Burada bir hususa dikkat edilmesi gerektiği kanaatindeyiz:

Günümüzde fıkıh kavramını sadece dinî hükümlerden ve bu hükümlerle 
ilgili teorik bilgiden ibaret olduğunu zanneden bir anlayış vardır. Bu anlayış, 
yukarıda ifade edildiği gibi fıkıh kelimesinin hem aslına aykırıdır hem de sa-
adet asrından beri Kitap ve Sünnet’e dayanan müslümanlar tarafından kulla-
nılmış olduğu anlamdan uzaktır.

Fıkıh kelimesi, günümüzde de amelî sahayla ilgili olarak kullanıldığında 
Peygamber (s.a.v.)’in dindeki anlayış ve yaşayışı olarak anlaşılmalı, onun ye-
gâne elde edilme yolunun da tafakkuh yolu olduğu benimsenmelidir. Böyle-
ce bu alanda oluşmuş olan ilmî birikimi isimlendirirken İslâm Hukuku yeri-
ne Fıkıh İlmi ismi tercih edilmelidir.



İSLÂM DÜŞÜNCE TARİHİNDE  
İTİKÂDÎ-SİYASÎ MEZHEPLER

Doç. Dr. Mehmet Ümit

Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi

Mezhep; Arapça bir kelime olup, gidilen yol, benimsenen görüş, an-
layış, öğreti gibi anlamlara gelir. Terim olarak ise herhangi bir di-

nin tarihinde ortaya çıkan görüş, yorum ve anlayış farklılıklarının zaman-
la kurumsallaşması sonucu meydana gelen yapıları ifade eder.1 Bu bağlam-
da İslâm Tarihinde ortaya çıkan itikâdî-siyasî ve amelî-fıkhî sahadaki düşün-
ce okulları diyebileceğimiz yapılar, Türkçe’de mezhep adıyla anılır. Dolayı-
sıyla Türkçe’de mezhep, daha kapsamlı bir kavram olup, hem itikadî-siyasî 
hem de fıkhî-amelî ekolleri ifade etmek içim kullanılır. Bunun dışında İslâm 
mezhepleri tarihinin klasik kaynaklarında özellikle itikadi-siyasî sahada or-
taya çıkmış yapıları/mezhepleri ifade etmek için fırka (çoğulu: fırak), nihle 
(çoğulu: nihal) isimleri de kullanılmıştır.2 Nitekim Türkiye Cumhuriyeti’nin 
kurulduğu yıllardaki ilk partiler de Cumhuriyet Halk Fırkası, Terakkiperver 
Cumhuriyet Fırkası gibi isimlerle anılmışlardır. Buradaki “fırka” kelimesi, 
parti anlamına gelmektedir.

Hz. Peygamber döneminde müslümanlar arasında dinî konularda her-
hangi bir ihtilaf ve mezhep söz konusu değildir. Zira vahye muhatap olan 

1. Sönmez Kutlu, Mezhepler Tarihine Giriş, Dem Yayınları, İstanbul 2008, s. 10.
2. Ethem Rûhi Fığlalı, Günümüz İslâm Mezhepleri, İzmir İlâhiyât Vakfı Yayınları, İzmir 

2008, s. 15.
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Peygamber hayattadır ve vahiy kapısı kapanmamıştır. Müslümanlar özellik-
le dinî konularda karşılaştıkları problemleri Hz. Peygamber’e getiriyorlar, o 
da, mevcut, inzal edilmiş âyetler çerçevesinde problemi çözüyor, şayet çöze-
mediyse yeni âyetler nazil oluyor ve problem ortadan kalkıyordu. Hz. Pey-
gamber vefat ettikten sonra müslümanlar karşılaştıkları problemlerine ilişkin 
kendileri inisiyatif almak durumundaydılar. Bu çerçevede Kur’ân ve Sünnet’e 
müracaat ederek problemlerini çözmeye çalıştılar. Dolayısıyla bu süreçte za-
manla farklı görüşler ve bu görüşler etrafında gruplaşmalar, cemaatler orta-
ya çıktı. Bunlardan yukarıda belirttiğimiz hususlarda özgün görüşler öne sü-
rüp, zaman içerisinde kurumsallaşabilenler mezheplere dönüştüler. Peki İs-
lâm tarihinin erken döneminde söz konusu mezheplerin ortaya çıkışlarında 
ne gibi faktörler etkili olmuştur?

1. Mezheplerin Doğuşuna Etki Eden Faktörler

Mezhepler tarihi alanında çalışan çağdaş ilim adamları, erken dönemde 
mezheplerin doğuşuna etki eden faktörleri genel olarak, insan unsuru, insa-
nın içinde yaşadığı toplum yapısı ve sosyal değişme, siyasî olaylar, İslâm’ın 
insana tanıdığı düşünce özgürlüğü, eski kültür ve medeniyetler ile dinî me-
tinlerin özellikle müteşabihâtın anlaşılmasındaki ihtilaflar şeklinde sıralarlar.3

Mezheplerin oluşumunda önemli unsurlardan biri insanın bizzat kendi-
sidir. Zira dini anlayıp, yaşamaya çalışan insandır. Bu hususta insanların do-
nanımlarının-birikimlerinin farklı oluşu ve psikolojik eğilim (tabiat) farklılık-
ları etkilidir. İnsanlar, hayatlarında karşılaştıkları dinî problemlere bu fark-
lılıklarına göre çözümler üretir, kendi mizaç ve tabiatlarına uygun dinî ha-
reketlere (akılcı, gelenekçi, mistik vb) yönelirler. İnsanların söz konusu ni-
teliklerinden dolayı somut şeylerde bile aralarında anlayış farklılıkları orta-
ya çıktığından din gibi soyut alanlarda anlayış farklılıklarının meydana gel-
mesi kaçınılmazdır.4

Toplum ve sosyal değişme de mezheplerin oluşmasında etkili olan fak-
törlerdendir. İnsan sosyal bir varlık olup, toplum içinde yaşar. Bu durum, do-
ğal olarak çeşitli alanlarda işbirliği yapmaya ve gruplaşmalara zemin hazırlar. 

3. Hasan Onat-Sönmez Kutlu (ed.), İslâm Mezhepleri Tarihi El Kitabı, Grafiker Yayın-
ları, Ankara 2012, ss. 49-58; Kutlu, Mezhepler Tarihine Giriş, ss. 43-54. Ayrıca bkz. 
Bulut, İslâm Mezhepleri Tarihi, ss. 120-145.

4. Kutlu, Mezhepler Tarihine Giriş, ss. 43-45. 
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Dinî nitelikli zümreleşme ve anlayışla ilgili farklılaşmaların altında da bu sos-
yal gerçeklik yatar. Toplum, bireyi kendi değer yargılarına göre şekillendi-
rir. Mezheplerin doğuş süreçleri, yayıldıkları bölgeler ve mensupları dikkat-
le incelenirse bu etkiler görülebilir. Bu bağlamda Şiîlerin imamlarına atfetti-
ği özelliklerle Farsların, yarı ilâhî özellikler atfettikleri karizmatik krallarının 
nitelikleri arasında benzerlik söz konusudur. Mürcie ve Mu’tezile’de de, şe-
hirleşmiş toplumların tezahürleri görülür.5

Hz. Ömer’in hilafeti döneminde garnizon kentler olarak kurulan Kûfe6 
ve Basra, etnik köken, dil, kültür, geldikleri coğrafya, siyasî anlayış vb. ola-
rak farklı arka planlara sahip olan insanların oluşturduğu ve sürekli yenile-
nen dinamik bir toplum yapısına sahipti. Dolayısıyla söz konusu farklılıkla-
rın olduğu toplumsal yapılar, özgün fikirlerin ve zamanla da bu fikirlerin et-
rafında kurumsallaşan mezhebi oluşumların ortaya çıkması için uygun zemin-
leri teşkil ederler. Nitekim İslâm tarihinde Kûfe’nin Ehlü’r-Rey, Mürcie, ilk 
Şia, Basra’nın da Mu’tezile, Haricilik gibi akımların ortaya çıktıkları şehirler 
olduklarını görmekteyiz.

Mezheplerin doğuşunda etkili olan unsurlardan biri de eski kültür ve me-
deniyetlerdir. Hz. Ebû Bekir, hilafeti döneminde Arap yarımadasında birlik 
ve beraberliği sağladıktan sonra Hz. Ömer ve Hz. Osman, hilafetleri dönem-
lerinde sınırlarını hızla genişletmişler, dönemin köklü kültür ve medeniyet-
lerine sahip olan devletlerden Sasani İmparatorluğu’nu ortadan kaldırmışlar, 
Doğu Roma İmparatorluğu’nun da önemli merkezleri olan Şam ve Mısır’ı ele 
geçirmişlerdir. Güçlü kültür ve medeniyetler, devletlerin yıkıldığı gibi hızla yı-
kılıp, kaybolmazlar. Hatta bazen fatihini fethedip, dönüştürürler. Ya da baş-
ka kültür ve medeniyetlerde farklı biçimlerde tekrar ortaya çıkarlar.7 Mese-
la bu çerçevede Şiilik’te Fars kültür ve medeniyetinin izlerini, Haricilik’te de 
bedevi Arap kültürünün izlerini görmek mümkündür.

Müslümanların kısa sürede hakim oldukları, doğuda Hindistan sınırla-
rından batıda İspanya sınırlarına kadar olan bu geniş coğrafyada, Yahudilik, 
Hıristiyanlık, Zerdüştlük, Maniheizm, Budizm gibi dinler ve onların mez-
hepleri yaşamaktaydı. İskenderiye’de Yeni Eflatunculuk, Nisibis, Harran ve 
Cundişapur’da Yunan teoloji ve felsefesi öğretiliyordu. Bu kültür, medeni-
yet, din, felsefe ve teolojilere mensup olan insanlardan bir kısmı o birikim-

5. Kutlu, Mezhepler Tarihine Giriş, ss. 45-46.
6. Kûfe şehri ve söz konusu nitelikleri hakkında bkz. M. Mahfuz Söylemez, Bedevilik-

ten Hadarîliğe Kûfe, Ankara Okulu Yayınları, Ankara 2015.
7. Kutlu, Mezhepler Tarihine Giriş, ss. 50-51.
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leriyle müslüman oldu ve yeni girdiği dini o birikimiyle anlamaya başladı. 
Bu husus da onların din anlayışlarında farklı yorumların ortaya çıkmasına 
zemin hazırladı. Söz konusu kültür, medeniyet, din ve felsefelere mensup 
olan insanlardan bir kısmı ise, müslüman olmayıp, karşılaştıkları yeni dini 
eleştirmeye başladı. Müslümanlarda da onlara karşı İslâm’ı savunma reflek-
si gelişti. Bu fikri mücadele ortamı da yeni fikir ve mezheplerin ortaya çık-
masında etkili oldu.8

Mezheplerin oluşumunda etkili olan unsurlardan biri de İslâm’ın insana 
tanıdığı düşünce özgürlüğü ile dinî metinlerin (Kur’ân âyetleri ve hadislerin) 
üslup ve doğasından kaynaklanan sebeplerdir. Allah Kur’ân’da pek çok de-
fa insanların düşünüp, aklını kullanmalarını istemektedir. Müslümanlar, Hz. 
Peygamber hayattayken âyetlerden anlamadıkları yerleri Hz. Peygamber’e so-
ruyorlar ve ihtilaf olmuyordu. Ancak onun vefatından sonra Kur’ân’ın indi-
ği dönemden uzaklaşılıp, toplumsal gerçeklik değiştikçe, insanlar bu metin-
leri anlamak ve Allah’ın muradını tespit etmek için farklı metot ve anlayış-
lar doğrultusunda Kur’ân’a yaklaşmışlar ve farklı sonuçlar elde etmişlerdir. 
Özellikle anlamı açık olmayan âyet ve hadisler konusunda farklı yorumlar-
da bulunmuşlardır. Bazı mezhep mensupları da anlamı kapalı olan söz konu-
su metinleri kendi görüşlerini onaylatmak için yorumlayıp, kullanmışlardır.9

Erken dönemde müslümanlar arasında mezheplerin doğuşunda etkili olan 
faktörlerin muhtemelen en önemlisi siyasî sebeplerdir.10

Hz. Peygamber’in vefatından sonra müslümanların karşılaştıkları ilk ciddi 
ihtilaf, halife seçimi konusu olmuştu. Saideoğullarının avlusunda toplanan En-
sar halifenin kendilerinden olması gerektiğini savunmuş ve Hazrec kabilesin-
den Sa’d b. Ubade’yi de aday göstermişlerdi. Durumu haber alan Hz. Ömer, 
Ebû Ubeyde ve Hz. Ebû Bekir buraya geldi. Hz. Ebû Bekir Ensar’ı dinledik-
ten sonra onların İslâm yolunda yaptıkları hizmetleri ikrar etti, fakat halife-
nin Kureyş’ten olması gerektiğini ifade etti. Ensar Hz. Ebû Bekir’in bu fik-
ri ve konuya ilişkin tartışmalar üzerine bir halifenin kendilerinden birinin de 
Kureyş’ten olmasını savundular. Hz. Ebû Bekir bunun mümkün olmadığını 
dile getirdi. Daha sonra yapılan tartışmalar neticesinde Hz. Ebû Bekir’e biat-
te karar kılındı. Hatta ilk biat edenler arasında Ensarın Evs kabilesinden Be-

8. Kutlu, Mezhepler Tarihine Giriş, ss. 51-52; Onat-Kutlu, İslâm Mezhepleri Tarihi El 
Kitabı, 57-58; Bulut, İslâm Mezhepleri Tarihi, ss. 139-142.

9. Kutlu, Mezhepler Tarihine Giriş, ss. 52-54; Onat-Kutlu, İslâm Mezhepleri Tarihi El 
Kitabı, 55-57; Bulut, İslâm Mezhepleri Tarihi, ss. 120-126.

10. Bulut, İslâm Mezhepleri Tarihi, ss. 135-138.
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şir b. Sa’d yer almaktaydı. Nitekim Ensarın iki kabilesi arasında uzun bir geç-
mişe dayanan kabile rekabeti söz konusuydu. Dolayısıyla Hz. Ebû Bekir’e bi-
atte, Ensar, muhacirler ve kabile asabiyetinin oynadığı rol dikkat çekmekte-
dir. Her halükârda Hz. Peygamberden sonra müslümanların idarecisinin kim 
olacağı sorunu Hz. Ebû Bekir’e biat edilerek aşıldı. Hz. Ömer’e ise Hz. Ebû 
Bekir’in tavsiyesi/vasiyeti yoluyla biat edildi ve herhangi bir ihtilaf meydana 
gelmedi. Hz. Ömer, kendisinden sonra halife seçimini altı kişilik şûrâya hava-
le etti. Bu şûrâda Hz. Osman ve Hz. Ali halife adayı olarak karşı karşıya gel-
diler. Onların mensup oldukları Kureyş’in iki büyük kolu olan Haşimoğul-
ları ve Ümeyyeoğulları arasında kökleri geçmişe dayanan rekabet söz konu-
suydu. Hz. Osman ve Hz. Ali’nin hilafete aday olmaları, iki aile mensupları 
arasındaki kadim rekabeti tekrar gündeme getirdi. Ancak bu problemde kri-
ze dönüşmeden Hz. Osman’a biat edilerek aşıldı. Hz. Osman’ın ikinci altı yı-
lında idareden şikayetler ve problemler arttı. Bu durum Hz. Osman’ın, evini 
kuşatan isyancılar tarafından öldürülmesiyle sonuçlandı. Ondan sonra halife 
olan Hz. Ali döneminde ise önce Cemel, sonra Sıffin savaşlarında aralarında 
sahâbenin de bulunduğu müslümanlardan pek çok kimse öldü. Bu acı olay-
larla birlikte, daha sonra müslümanlar arasında mezheplerin ortaya çıkma-
sında etkili olacak imamet meselesi, büyük günah meselesi, amel-iman ilişki-
si ve kader meselesi gibi konular tartışılmaya başladı.

Bu bağlamda İslâm tarihinde ortaya çıkan ilk mezhep Sıffin Savaşında 
Tahkim olayıyla birlikte Haricîler olmuştur. Onların en sert kolu olan Ezâri-
ka, amelin imana dahil olduğu anlayışları çerçevesinde büyük günah işleyen-
leri, kendileri gibi düşünmeyenleri hatta kendileri gibi düşünüp de, kendile-
rinin faaliyetlerine katılmayan insanları tekfir etmeye, canlarını ve mallarını, 
hatta onların hanımları ve çocuklarının canlarını hedef almaya başladılar. Bu 
durum, İslâm toplumunda tedhiş eylemlerinin artmasına ve güven ortamının 
kaybolmasına sebep oluyordu. Böyle bir ortamda, I/VII. asrın ikinci yarısın-
da, hedefleri arasında Haricîlerin tedhiş eylemlerinin önüne geçip, İslâm top-
lumunda can ve mal güvenliğini sağlamak da bulunan Mürcie mezhebi orta-
ya çıktı. Onlar, amelin imana dahil olmadığını ifade ederek söz konusu Ha-
ricilerin bu eylemlerinin önüne geçmeye çalıştılar. Bunda bir dereceye kadar 
da başarılı oldular. Ancak onlar da daha sonra ameli imandan ayırdıkları için 
amel konusunda ihmalkâr davranmak ve gevşeklik göstermekle itham edil-
diler. İşte bu ortamda da II/VIII. asrın ilk çeyreğinde üçüncü bir grup olan 
Mu’tezile ortaya çıktı. Onlar ameli imandan ayırmıyorlar, ama Ezârika gibi 
de büyük günah işleyenlerin can ve mallarına kastetmiyorlar ve görüşlerini 
de Kur’ân’dan âyetlerle desteklemeye çalışıyorlardı. Aynı dönemde Mu’tezi-
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le’nin biraz öncesinde de Şia’nın ilk tezahürleri görülmeye başlamıştı. Dola-
yısıyla bu dönemde özellikle Mürcie ve Mu’tezile mezheplerinin mensupları, 
genel olarak kendi dönemlerinde toplumda var olan problemlere çözüm ara-
mak için ortaya çıkmışlardı. Halifenin/imamın kim olacağı bağlamında da ilk 
Şiî fikirler gündeme gelmeye başlamıştı. Burada şunu da hatırlatmakta fayda 
var. İslam düşünce tarihindeki mezheplerin hepsi toplumda var olan prob-
lemlere çözüm bulmak ve benzeri olumlu hedeflerle ortaya çıkmayıp, bazen 
de olumsuz bir takım hususlar da bu konuda etkili olabiliyordu.

2. Bir Grubun Mezhepleşme Süreci  
ve Mezhep Olabilmesi İçin Kriterler

Mezhepleşmenin aşamaları hususunda fazla araştırma yoktur. Bu husus-
ta Büyükkara tarafından yapılan çalışmada mezhepleşme süreci hususunda şu 
açıklamalar yapılır: müslümanlar arasında ortaya çıkan ayrılık/tefrika, baş-
langıçta mezhepleri doğurmaz. Genellikle karizmatik bir âlimin çevresinde 
bir cemaat oluşur. Bu bazen siyasî bir liderin etrafında da olabilir. Bu cema-
atin, itikadda farklı yorumları, ibadet ve hukuk alanında farklı usul ve uygu-
lamaları görülür. Siyasî görüşleri farklılaşır. Söz konusu cemaat, ana bünye-
den kopmak ve bağımsız olmak ister. Bazen de ana bünyeye bağlı kalmak is-
ter ama ana bünye tarafından dışlanır. Her iki durumda da ayrılığın ilk aşa-
ması gerçekleşmiş olur. Çoğu zaman tefrika bu boyutta kalır, daha fazla bü-
yümez. Uzun vadede ana bünyeye dönüşler olur veya başka bir cemaate ka-
tılım olur. Zayıflamanın ardından erime ya da kaybolma ile süreç sonuçla-
nabilir. Bazen de tefrika büyür ve ayrılıkçı cemaat genişler. Bu arada kurum-
sallaşır ve kendi içinde idari bir hiyerarşi geliştirir. Söz konusu ayrılıkçı grup 
âlimleri tarafından kitaplar yazılarak, literatür meydana getirilir. Bu süreç-
te cemaatin farklı inanç ve uygulamaları kökleşerek doktrinleşir. Sonuçta ce-
maat, artık mezhebî bir kimliğe kavuşmuş olur. Mezhepler de cemaatler gi-
bi tarih sürecinde kaybolabilirler. Bölünerek başka cemaat ve mezhepleri do-
ğurabilirler. Hatta çıktığı ana bünyeyi reddederek bağımsız bir din haline bi-
le gelebilirler.11 Mesela, Şiî-İsnâaşeriyye mezhebi bünyesindeki Şeyhîlik tari-
katı içerisinden Bâbîlik olarak doğan grup, zamanla Bahâiliğe dönüşerek İs-
lâm’dan farklı bir din olduğunu ilan etmiştir. Hint alt kıtasında Müslüman-

11. Mehmet Ali Büyükkara, İslâm Mezhepleri Tarihi, ed. M.A. Büyükkara, Eskişehir, 
Anadolu Üniversitesi, 2011, s. 18.
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lar arasında ortaya çıkan Kadiyanîliğin/Ahmediliğin kurucusu Gulam Ahmed 
Kadiyanî, taraftarlarından bir kısmı tarafından nebi olarak kabul edilmiştir.

Burada şunu da ifade etmek gerekir ki, İslâm tarihinde ortaya çıkan her 
özgün görüş mezhep olarak nitelenmemiştir. Klasik ve çağdaş İslâm mezhep-
leri tarihçileri, bir grubun mezhep olarak değerlendirilmesi için belli kriterler 
belirlemişlerdir. Mesela Şehristânî’ye göre herhangi bir meselede farklı gö-
rüş dile getiren bir kimse ayrı bir mezhep/makâle sahibi sayılamaz. O grubun 
mezhep sayılabilmesi için şu konularda başkalarından farklı, özgün görüş-
ler öne sürmesi gerekir: (1) Tevhîd ve sıfatlar, (2) Kader ve adalet, (3) Va’d, 
vaîd, esma ve ahkâm, (4) Sem’, akıl, risâlet ve imamet. Mezhep ileri gelenle-
rinden / imamlarından biri, bu konularda başkalarından farklı, özgün görüş-
ler (makâle) ortaya koyması durumunda, onun bu görüşleri mezhep, taraf-
tarları da fırka kabul edilir. Ancak söz konusu hususlardan sadece birinde öz-
gün bir görüş öne sürerse bu mezhep sayılmaz, diğer hususlarda uyumlu ol-
duğu grubun/fırkanın içerisine dahil edilir. Böylece mezheplerin sayısı sınır-
lanmış olur.12 Şehristânî bu kriterlerine göre kendi döneminde müslümanlar 
arasında ortaya çıkan ana itikadi-siyasî akımların, Kaderiyye, Sıfatiyye, Ha-
varic ve Şia olduğunu ifade eder.

Günümüz İslâm Mezhepleri tarihçilerinden Kutlu, bir grubun mezhep sa-
yılabilmesi için sistemli bir teolojisinin, yazılı edebiyatının, toplumsal tabanı-
nın olması gerektiğini,13 Bulut ise bu sayılanlara ilaveten fıkhının veya amelî 
boyutunun olması gerektiğini ifade eder.14

Sistemli bir teolojik boyutla, siyasî-itikadi mezheplerin, tarihi süreçte müs-
lümanların karşılaştıkları siyasî veya inançla ilgili köklü problemlere ilişkin 
sistemli ve tutarlı fikirlerden oluşan bir teoloji ve nazariyelerinin olması kas-
tedilir. İtikadi-siyasî grupların, böyle bir teoloji ve nazariye geliştirerek ku-
rumsallaşabildikleri, aksi takdirde kurumsallaşmasını tamamlamış başka bir 
ekolün/mezhebin uydusu haline gelecekleri ifade edilir.15

12. Ebu’l-Feth eş-Şehristani, el-Milel ve’n-nihal, tahkik: Emir Ali Mehnâ, Ali Hasan 
Fâ’ûr, Beyrut, Dâru’l-Marife, 1414/1993, 21-22. Ayrıca bkz. Ebû Muhammed Ali 
b. Hazm, Dinler ve Mezhepler Tarihi, I-III, çev. Halil İbrahim Bulut, Türkiye Yazma 
Eserler Kurumu Başkanlığı, İstanbul 2017, c. II, s. 24. 

13. Sönmez Kutlu, “Aleviliğin Dinî Statüsü: Din, Mezhep, Tarikat, Heterodoksi, Orto-
doksi veya Metadoksi”, İslâmiyât, 6/3 (2003), ss. 31-54, ss. 36-39.

14. Halil İbrahim Bulut, İslâm Mezhepleri Tarihi, Ankara, Diyanet İşleri Başkanlığı, 2016, 
s. 86-7.

15. Kutlu, “Aleviliğin Dinî Statüsü: Din, Mezhep, Tarikat, Heterodoksi, Ortodoksi ve-
ya Metadoksi”, ss. 36-37; Bulut, İslâm Mezhepleri Tarihi, s. 86.
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Yazılı edebiyatla, siyasî ve itikadi bir oluşumun, ortaya koyduğu teoloji 
ve nazariyesini ele alan temel eserler bırakması kastedilir. Zira bu eserler va-
sıtasıyla söz konusu teoloji ve nazariye nesilden nesle aktarılarak toplumsal 
bir devamlılık sağlanmış olur.16

Toplumsal boyutla, herhangi bir düşünce ekolünün ortaya koyduğu sis-
tematik teoloji ve nazariyenin, sadece yazmış oldukları kitaplarda kalmayıp, 
bir toplum tarafından benimsenmesi ve hayata geçirilmesi kastedilir.17

Fıkhi ve ameli boyutla da, siyasî ve itikadi grupların belli bir fıkıh mez-
hebine göre amel etmeleri kastedilir.18 Ancak bu husus, tarihi süreçte her za-
man ve her mezhep için geçerli olmamıştır. Zira itikadi-siyasî konularda ben-
zer görüşleri savunup, fıkıhta farklı anlayışları benimseyen veya tam tersi fı-
kıhta benzer anlayışta olup, itikadi-siyasî konularda farklı olan mezhepler gö-
rülmektedir.

3. Din-Mezhep İlişkisi

İslâm dini inanç, ibadet, ahlâk, hak ve hukuku kapsayan çerçevesiyle müs-
takil bir yapı olarak Hz. Peygamber döneminde teşekkül etmiştir. Mezhep-
ler ise, İslâm tarihinin Hz. Peygamber sonrası döneminde sosyal, siyasî, teo-
lojik, ekonomik vb sebeplerle belli fikirler ve şahıslar etrafındaki zümreleş-
melerin zaman içinde kurumsal bir yapıya kavuşması sonucu oluşmuştur. İn-
sanın olduğu yerde bu tür gruplaşmaların ve mezheplerin ortaya çıkması do-
ğaldır. Geçmişte olduğu gibi bundan sonra da yeni mezhepler ortaya çıkabi-
lir. Dolayısıyla mezhepler dinin anlaşılma biçimleri olup, beşeridir. Mezhep-
ler, belli kurallar çerçevesinde sistematik bilgilerin ve çözümlerin üretilmesi 
bakımından oldukça önemlidir. Ancak kendi içinde ve kendi dışında, benim-
semiş olduğu sistematiğin haricinde fakat tutarlı olarak yapılan bilgi üretimi-
ni engellemeye kalkarsa bu fikrî dinamizmi olumsuz yönde etkiler. Fikrî di-
namizmini yitiren, geçmişin, belli bir zaman diliminde sıkışıp kalan, günü ya-
kalayıp, içinde yaşadığı toplumun problemlerine çözüm üretemeyen yapılar 
ise zaman içinde taraftar kitlesini kaybederler ve yok olurlar. 

16. Kutlu, “Aleviliğin Dinî Statüsü: Din, Mezhep, Tarikat, Heterodoksi, Ortodoksi ve-
ya Metadoksi”, s. 37; Bulut, İslâm Mezhepleri Tarihi, ss. 86-86.

17. Kutlu, “Aleviliğin Dinî Statüsü: Din, Mezhep, Tarikat, Heterodoksi, Ortodoksi ve-
ya Metadoksi”, ss. 38-39; Bulut, İslâm Mezhepleri Tarihi, s. 87.

18. Bulut, İslâm Mezhepleri Tarihi, s. 87.
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Tarihin belli bir zaman diliminde belli bir coğrafyada ortaya çıkan belli 
problemlere dönemin âlimleri çözüm önerileri sunmuşlar, bunlardan kabul 
görenler zaman içinde kurumsallaşarak mezhep hüviyetini kazanmıştır. Bu çö-
züm önerilerinden/yorumlardan bir kısmı bugüne de hitap edebilir, bir kısmı-
nın kendi döneminde bir fonksiyonu olup, bugüne hitap etmeyebilir, bir kıs-
mı da baştan itibaren hatalı/yanlış olabilir. Bu çözüm önerilerini, her zamana 
hitap eder, genel geçer, herkesi bağlar mutlak doğrular olarak kabul ettiği-
mizde ve onlara riayet etmeyenlere bir şekilde yaptırımlar uyguladığımızda, 
insanların onlardan farklı bir yorum yapmasını, fikir öne sürmesini, çözüm 
önerisinde bulunmasını engellemiş oluruz. Bu da fikrî donukluğa zemin hazır-
lar. Halbuki ilim ve fikrî gelişme özgür ortamları sever.19 Bunun anlamı mez-
heplerin din ile özdeşleştirilemeyeceği, hiçbir mezhebin, kendini tek/mutlak 
doğru ilan ederek, temel İslâm inançlarını benimseyen kendi dışındaki mez-
hepleri ötekileştirip, tekfir edemeyeceğidir. Mezheplerden herhangi biri sa-
dece kendisinin hakikati (gerçek İslâm’ı) temsil ettiğini öne sürdüğünde20 ve 
hele bir de iktidar gücünü yanına aldığında, kendi dışındakileri ötekileştirip, 
işi tekfire kadar vardırabilmektedir, Tarihte Harici-Ezârika grubu, bugün ise 
DAİŞ vb. grupların bu tür tutumlar içinde olduğunu görüyoruz. Hatta tarih-
te, akla ve insan iradesine en çok vurgu yapan ekollerden Mu’tezile bile ik-
tidar desteğini yanına aldığı mihne döneminde kendisi gibi düşünmeyenlere 
baskı yapıp, dayatmalarda bulunabilmiştir. Bu gibi durumlarda müslümanlar, 
birbirinin canına, malına kastetmekte, enerjisini tüketmekte ve sonuçta ge-
lişmenin önüne set çekilmektedir. O halde farklı mezhep mensuplarının bir-
birine karşı bakış açılarının sağlıklı olması gerekir. Bunda da ilk adım, hiçbir 
mezhebin kendisini İslâm dini yerine ikame edip, diğerlerini ötekileştireme-
yeceğinin farkında olmaktır. Hatta bazen aynı mezhep içinde farklı eğilimler 
arasında bile zaman içinde gücü ele geçiren diğerinin farklı düşüncelerine il-
mi olarak eleştiri değil, baskı yoluyla ifade hakkı tanımayabilir. Söz konusu 
tutumlar, fikrî donukluk, Müslümanların problemlerinin çözümsüz kalması 
ve sonuçta gerilemeye yol açacağından bunun önüne geçebilmek için gerekli 
mekanizmalar oluşturulmalıdır.

19. Özgürlük mezhep ilişkisine dair Hanefilik üzerinden bir değerlendirme için bkz. Ha-
san Onat, “Özgürlük Bağlamında Din Anlayışındaki Farklılaşmalar ve Mezhepler”, 
İslâmî Araştırmalar Dergisi, 29/2 (2018), ss. 169-192, ss. 182-183.

20. Mezheplerin din ile ilişkisi ve kendilerini dinin yerine ikame edebilmelerinin muh-
temel sebeplerine ilişkin değerlendirmeler için bkz. Osman Aydınlı, “Din-Mezhep 
İlişkisi ve İlişkisizliği Sorunu”, İslâmî Araştırmalar Dergisi, 29/2 (2018), ss. 193-208, 
ss. 197 vd.
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Zira İslâm tarihinde ortaya çıkan mezheplerden hemen hemen hepsi hak 
yolda olanın sadece kendisi olduğunu diğerlerinin ise bir şekilde bir noktadan 
sonra saptığını öne sürebilmektedir. Bu bağlamda da kendilerinin hak yolda 
olduğunu ispat için yetmiş üç fırka hadisini, bazı ifade değişiklikleriyle kulla-
nabilmektedirler.21 Dolayısıyla bu rivayet, kendi mezhebi dışındakileri dışla-
ma yaklaşımına zemin oluşturmak için kullanılmıştır.

Yetmiş üç fırka rivayetinin, farklı ifadeleri olmakla birlikte, Hz. Peygam-
ber, mecûsîlerin 70, yahudilerin 71, hıristiyanların 72 fırkaya ayrıldıklarını 
ifade ettikten sonra “benim ümmetim de 73 fırkaya ayrılacak, onların yetmiş 
ikisi cehenneme biri cennete gidecek” demiştir.22 Makdisi (ö. 380/990), bu ri-
vayetin tam tersini ifade eden yani yetmiş ikisinin cennete sadece birinin ce-
henneme gideceğine dair varyantı da olduğunu belirtir. Makdisî’ye göre he-
lak olacak tek fırka Bâtıniyye fırkasıdır. O, bu son varyantın isnad bakımın-
dan daha sahih olduğunu kaydeder. Ancak yetmiş iki fırkanın cehenneme gi-
deceğini ifade eden şekli meşhur olmuştur.23

Bu çerçevede de her mezhep, cennete girecek fırkanın kendisi olduğunu ile-
ri sürmüştür. Kurtuluşa eren fırka, Hanefî âlim Ebû Mutî Mekhûl en-Nesefî’ye 
(ö. 318/930) göre Ehlü’l-Cemâati’l-Mürcevn24, Hanefi-Mâturîdî âlim Ebû Şekûr 
Sâlimî’ye (ö. 460/1068’den sonra) göre genel olarak sahâbe, tabiin, tebei tabiin 
ve İmam Azam Ebû Hanife ile İmam Şafii ve öğrencilerinden oluşan Ehl-i Sün-
net,25 Eşarî âlimlerden Abdulkâhir el-Bağdâdî’ye (ö. 429/1037) göre Ehlü’s-Sün-
ne ve’l-Cemâat,26 İbâdiyye âlimlerinden Kalhatî (ö. 7/13. yy)’ye göre Hz. Ali ile 

21. Yetmiş üç fırka hadisinin hadis literatüründe ve hadis literatürü dışındaki eserlerde 
ne zaman kullanılmaya başladığına ilişkin değerlendirmeler için bkz. Mehmet Emin 
Eren, Fırkalaşma Olgusu Bağlamında Fırkalaşma Rivayetleri, Basılmamış Doktora 
Tezi, Ankara Üniv. Sos. Bil. Enstitüsü, Ankara 2014, ss. 88 vd.

22. Yetmiş üç fırka rivayeti ve farklı varyantlarıyla ilgili olarak bkz. Eren, Fırkalaşma 
Olgusu Bağlamında Fırkalaşma Rivayetleri, ss. 46-87.

23. Şemsüddin Ebu Abdillah Muhammed el-Makdisi (ö. 380/990), Ahsenü’t-Tekâsim fî 
Ma’rifeti’l-Ekâlîm, Mektebetü Medbûli, Kahire 1411/1991, s. 39.

24. Ebû Mutî’ Mekhûl b. el-Fadl en-Nesefî, Kitâbu’r-redd ‘alâ ehlil’l-bida’ ve’l-eh-
vâ’i’d-dâlle, thk: Seyit Bahcıvan, Kitap Dünyası Yayınları, Konya, 2013, ss. 131, 134.

25. Ebû Şekur es-Sâlimî (ö. 460/1068’den sonra), et-Temhid fi beyani’t-tevhîd, thk. 
Ömür Türkmen, TDV yayınları, Ankara 2017, ss. 334-347.

26. Abdulkâhir el-Bağdâdî, el-Fark beyne’l-fırak, tahkik: M.M. Abdulhamid, Beyrut, 
el-Asriyye, 1416/1995, s. 4, 312, 323. Bağdadi burada muhtelif niteliklerini belirte-
rek kelâm alimleri, hadis ve re’y ehli fakihler, muhaddisler, dil, kıraat ve tefsir âlim-
leri, zâhid sufiler, sınırlarda savaşan mücahitler, çeşitli beldelerde yaşayan ve Ehli 
Sünnet’in şiarlarını taşıyan toplumun geneli (âmme) olarak sekiz sınıfın buna dahil 
olduğunu kaydeder.
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yollarını ayırdıklarında Hâricîlere liderlik edenlerden Abdullah b. Vehb er-Râsi-
bî (ö. 38/658) ile Abdullah b. İbâd’a uyan İbâdiyye fırkası,27 Zeydî âlimlere gö-
re Zeydiyye mezhebi,28 İsmailî-Bâtıniyye mezhebinden Ebû Temmâm’a (4./10. 
Asrın ortaları) göre Ehl-i Bâtın,29 Şiî İsnâaşeriyye âlimi Hazzâz er-Razî’ye (ö. 
381/991) göre İmamiyye Şiası30 ve Mu’tezile’ye göre de Mu’tezile’dir.31

4. Mezheplerle İlgili Bilgileri Nerelerden Öğrenebiliriz?

Mezheplerle ilgili ilk metinler, I/VII. asrın son çeyreği gibi oldukça er-
ken bir tarihten itibaren yazılmaya başlanmıştır. Ancak bu erken dönem me-
tinlerinden günümüze fazla bir eser gelmemiştir. Makâle (çoğulu olarak 
“makâlât”) veya “kitâb” denilen 3-5 sayfadan oluşan bu ilk metinlerde mez-
hep mensupları, müslümanların çoğunluğunu teşkil eden ana bünyeden ay-
rıldıkları kendi özgün görüşlerini ifade etmişlerdir. Söz konusu eserler, mez-
hepler tarihi kaynak eserlerinin ilk şeklini oluştururlar. Bu ilk metinlere ör-
nek olarak, elimizde mevcut olan Hasan b. Muhammed b. el-Hanefiyye’nin 
(ö. 100/718) Kitâbu’l-ircâ’ını verebiliriz. Önceleri farklı mezhep mensupları, 
bu şekilde kendi özgün görüşlerini konu alan “makâle” tarzı eserlerini kaleme 
almışlardır. Daha sonra zamanla bu farklı mezheplerin görüşleri bir araya ge-
tirilmiş ve adına “Makâlât” denilen eserler telif edilmiştir. Bu tarza, günümüze 
ulaşmış olanlardan, Mu’tezile mezhebinden Ebü’l-Kâsım el-Belhî el-Ka’bî’nin 
(ö. 319/931) Kitâbu’l-Makâlât, Şiî-İsnâaşeriyye’den Kummî’nin el-Makâlât 
ve’l-Fırak32 ve Eş’arîliğin imamı Ebu’l-Hasan el-Eş’arî’nin (ö. 324/935) Ma-
kâ lâtü’l-İslâmiyyîn33 adlı eserlerini örnek verebiliriz.

27. Kalhâtî, el-Keşf ve’l-beyân, tahkik: İsmail Kâşif, Umman 1980, c. II, ss. 325, 423, 471.
28. Ahmed b. Yahya İbnü’l-Murtazâ, Mukaddimetü Kitabi’l-Bahri’z-Zehhâr, Sana, Da-

ru’l-Hikmeti’l-Yemâniyye, 1409/1988, ss. 47, 51.
29. Ebû Temmâm, Bâbu’ş-Şeytân min Kitâbi’ş-Şecere, neşr. Wilferd Madelung, Paul 

E.Walker, Leiden, Brill, 1998, s. 8.
30. Ebu’l-Kâsım Ali el-Hazzâz er-Razî, Kifayatü’l-esâr fi’n-nusûs ale’l-eimmeti’l-isnâa-

şer, thk. M. Kazım el-Musevi, Akil er-Rabîî, Kum, Delil-i Mâ, 1430, s. 248.
31. Kâdî Abdülcebbâr, Fadlu’l-i’tizâl ve tabakâtü’l-Mu’tezile, tahkik: Fuad Seyyid, Tu-

nus 1406/1986, s. 166.
32. Bu eser, Nevbahti’nin eseriyle birlikte “Şiî Fırkalar” (çev. Sabri Hizmetli, Hasan 

Onat, Sönmez Kutlu, Ramazan Şimşek, Ankara Okulu yay. Ankara 2004) başlığıy-
la Türkçe’ye çevrilmiştir.

33. Bu eser, “İlk Dönem İslâm Mezhepleri” (çev. Mehmet Dalkılıç-Ömer Aydın, Kabal-
cı yay. İstanbul 2005) başlığıyla Türkçe’ye çevrilmiştir.
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Mezhepler Tarihi kaynak eserlerine, fırka terimi ve çoğulu olan “fırak” 
kelimesi de yaygın bir şekilde isim olarak kullanılmıştır. Fırka sözlükte, ay-
rılık, farklılık, değişme, bölünme, kopma, sapma, muhalif olma gibi anlam-
lara gelir. Mezhepler Tarihi terimi olarak ise, itikadî ve siyasî gayelerle vü-
cut bulmuş fikirler ve şahıslar etrafındaki gruplaşmalara denir. Fırka kelime-
sinin çoğulu kullanılarak oluşturulan Fırak Edebiyatı’yla da Mezhepler Tari-
hi’nin yazılı metinleri kastedilir.34 “Fırak” kelimesinin isim olarak kullanıldı-
ğı eserlere Şiî-İsnâaşeriyye’den Hasan b. Musa en-Nevbahtî’nin (ö. 311/923) 
Fıraku’ş-Şîa’sı, Eş’arî âlim Abdulkâhir el-Bağdâdî’nin (ö. 429/1037) el-Fark 
beyne’l-Fırak’ı35 ile Ebû Muhammed el-Yemenî’nin (VI./XII. asrın başları) 
Kitâbu’l-Fırak adlı eserleri örnek verilebilir.

Sözlükte din, şeriat, yol anlamına gelen “mille”nin çoğulu “Milel” ile 
mezhep yerine kullanılan bir diğer kelime olan “nihle”nin çoğulu “nihal”in 
ikisi birlikte bazı Mezhepler Tarihi kaynak eserlerine isim olarak verilmiş-
tir. Örnek olarak, Şehristânî’nin el-Milel ve’n-nihal’i36 ile İbn Hazm’ın el-
Fasl fi’l-milel ve’l-ehvâ’ ve’n-nihal37 adlı eserlerini verebiliriz. Bu eserlerdeki 
nihle/nihal kavramını yazarlar farklı anlamlarda kullanırlar. Neşvân el-Him-
yerî (ö. 573/1178) ve İbn Hazm (ö. 456/1064) nihle terimini İslâm mezhep-
leri için Şehristânî ise filozoflar, dehrîler, sabiîler, yıldızlara ve puta tapanlar 
ve berâhime gibi kitabı ve peygamberi olmayan gruplar için kullanır.38 Do-
layısıyla Şehristânî İslâm mezheplerini anlattığı bu eserinde, diğer dinlerden 
grupların ve tarihte iz bırakmış filozoflar gibi dini temsil etmeyen şahıslar et-
rafında oluşmuş ekollerin görüşlerini de kaydetmektedir. Bu bağlamda Mi-
lel ve Nihal türü eserler, aynı zamanda dinler tarihinin de kaynak metinle-
ri arasında yer alır.

Klasik mezhepler tarihi yazarları, mensup olduğu mezhebin dışındakile-
rin görüşlerini aktarırken genellikle onları eleştirebilmek için bazen eksik an-
latarak, hasmının sözünü anlatırken yanıltıcı ifadeler kullanmışlar, naklettik-
lerinde yalan söylemişler, onların delillerini boşa çıkaracak ilaveler yapmış-

34. Kutlu, Mezhepler Tarihine Giriş, s. 30.
35. Bu eser, “Mezhepler Arasındaki Farklar” (çev. Ethem Ruhi Fığlalı, TDV yay. Anka-

ra 1991) başlığıyla Türkçe’ye çevrilmiştir.
36. Bu eser, “Milel ve Nihal Dinler, Mezhepler ve Felsefî Sistemler Tarihi” (çev. Mus-

tafa Öz, Litera Yay. İstanbul 2008) başlığı ile Türkçe’ye çevrilmiştir.
37. Bu eser “el-Fasl Dinler ve Mezhepler Tarihi” (çev. Halil İbrahim Bulut, Türkiye 

Yazma Eserler Kurumu Başkanlığı yay. İstanbul 2017) başlığıyla Türkçe’ye çevril-
miştir.

38. Kutlu, Mezhepler Tarihine Giriş, ss. 32-33.
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lar, en uç noktadaki fikirlerini öne çıkarmış, görüşlerini çarpıtmış ya da fark-
lı saiklerle sansüre tabi tutmuşlardır.39

O halde herhangi bir mezhep hakkında bilgiyi, öncelikle o mezhebin ken-
di mensuplarının en erken dönemden itibaren yazdıkları eserlerinden günümü-
ze doğru gelerek kendi metinlerinden öğrenmemiz uygun olur. Zira söz konu-
su mezhebin muhalifleri genellikle onlara ilişkin görüşleri çarpıtarak veya ek-
sik olarak vermektedir. Diğer taraftan mezhep mensupları da kendileriyle il-
gili bilgi verirken, ketum davranabilir, kendilerini iyi göstermek için olumsuz 
veya eleştirilebilecek yönlerini gizleyebilirler. Ayrıca mezheplerin ilk dönem 
metinleri genellikle günümüze ulaşmamıştır. O zaman öncelikle yapılması ge-
reken mezhebin kendi mensuplarının ve muhaliflerinin yazdığı metinlerdeki 
o mezhebe ilişkin bilgileri, siyasî tarih, şehir tarihi, coğrafya, edebiyat, taba-
kat, biyografi vb gibi dönemin diğer kaynak metinlerinde geçen bilgilerle kar-
şılaştırarak ve çapraz okumalar yaparak değerlendirirsek söz konusu mezhep 
hakkında daha sağlıklı bilgilere ulaşabiliriz. Bunu da herkes yapamayacağı için 
alanın uzmanları tarafından, yukarıda belirtilen hususlar vb dikkate alınarak 
kaleme alınan metinlerden mezheplere ilişkin bilgi edinmemiz yerinde olur.

Günümüze gelen belli başlı itikadi-siyasî mezhepler, Ehl-i Sünnet ve’l-Ce-
maat (Eş’arîlik, Mâturîdîlik, Selefilik), Şîa (Zeydiyye, İsmailiyye, İmamiyye, 
Nusayriyye), Dürzilik ve İbadiyye (kendi ifadeleriyle Muhakkime’den günü-
müze ulaşan tek grup)’dir. Bu grupların hemen tamamına yakını hakkında 
ülkemizde çalışma yapılmıştır. Dolayısıyla onlara ilişkin bilgi edinmek iste-
diğimizde öncelikle yukarıdaki hususları gözeterek alanın uzmanları tarafın-
dan yapılan akademik çalışmalardan yararlanabiliriz.40

EK:  
Türkiye’de İtikâdî-Siyasî Mezheplerle İlgili  
Yapılan Çalışmalardan Bazıları
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40. Fikir vermesi bakımından bu konuya ilişkin kısa bir listeyi makale sonunda ekte 
verdik.
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Giriş

İ slâm düşünce tarihinde mezheplerin oluşumu Hz. Peygamber (s.a.v.)’den 
sonra vuku bulan dâhili ve haricî bir takım olaylar çerçevesinde gerçek-

leşmiştir. İslâm coğrafyasının genişlemesi neticesinde tanışılan yeni kültürler-
le etkileşim sonucu yeni inançlar, düşünceler ve akletme yöntemleri, berabe-
rinde yeni tartışmalar ve açılımlar doğurmuştu. Felsefî mirasla ya sözlü ola-
rak ya da eserlerin tercüme edilmesi sonucu tanışılmış, böylece felsefî miras 
da yeni metodoloji ve meseleleri beraberinde getirmişti. Bunların dışında, hi-
lafet tartışmaları ve mücadeleleri, müslümanlar arasındaki savaşlar ve sosyo-
lojik bölünmeler ayrıca fikrî ve itikadî ayrılıklara sebep olmuştu. Tüm bun-
lara, Kur’ân vahyinin sona ermesi ve Hz. Peygamber (s.a.v.)’in artık yaşamı-
yor oluşu sebebiyle, yeni meseleleri değerlendirirken bireysel kararlar veril-
me ihtiyacını da eklersek, dinî düşünce alanındaki farklılaşmaların bir anlam-
da kaçınılmaz olduğunu söyleyebiliriz.

İslâm tarihinde oluşan mezhepleri ya da adlandırmaları, söz konusu ta-
rihsel bağlamıyla birlikte anlamak son derece önemlidir. Çünkü mezhepler 
basit düşünsel farklılıklar olmayıp, siyasal, sosyolojik, metodolojik ve kültü-
rel pek çok yönü içeren tarihsel oluşumlardır. Onlara sadece dinî yapılanma-
lar olarak bakmak gerçeği yansıtmayacağı gibi onları, dinî görüşlerini ihmal 
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ederek, sadece tarihsel ve siyasal bağlamlarıyla görmek/göstermek de bütün-
cül bir yaklaşım olmayacaktır. Zira itikadî mezhepler, tarihte ve günümüzde 
dinin siyasallaşması ya da siyasetin dinîleşmesinin izlerini taşıyan bir alan ol-
ması sebebiyle doğru incelenmesi son derece önemli olan bir alandır.

Ehli sünnet ve Ehli bid’at kavramları ve içeriği hakkında da aynı durum 
geçerlidir. Bu kavramların mahiyetini, tarihsel arka planını, kapsadığı ya da 
dışladığı unsurları doğru okuyamamak hem tarihi doğru anlamamaya hem 
de bugünü yanlış değerlendirmeye sebebiyet verecektir. Bu nedenle biz de bu 
adlandırmaları hem kavramsal hem de tarihsel ve teolojik içeriğiyle beraber 
ele almaya çalışacağız. Ehli Sünnet adlandırması, “bid’at” denen yeni fikir-
lerin ve “ehli bid’at” denen fırkaların oluşumundan sonra gerçekleştiği için 
önce “ehli bid’at” adlandırmasını anlamak, buna göre “ehli sünnet” ifadesini 
değerlendirmek daha doğru olacaktır.

1. Ehli Bid’at Adlandırması

İslâm mezhepleri tarihçileri, dinî akideler üzerinde aklî tefekkürün İs-
lâm’da Mu’tezile ve onların selefleri olan Kaderiyye ile Cehmiyye’nin elle-
rinde başladığı kanaatinde birleşmişlerdir. Hicri birinci asrın sonları ve ikin-
ci asrın başlarında bu ekollerin ilk oluşumu gerçekleşmiş ve akideler üzerin-
de farklı fikirlerle düşünce üretmeleriyle dikkat çekmeye başlamışlardır. Al-
lah’ın sıfatları ve kader meselesi bu ilk dönem tartışmalarından idi. Bu mese-
leler üzerinde araştırma yapanlar genelde mevali (Arap olmayan müslüman-
lar) dendi. Bunlar yeni müslüman olmuş kişilerdi ve kişiye aklî-felsefî mese-
lelerin derinliklerine nüfuz kabiliyeti veren aklî ilimlere vakıf, nazar ve istid-
lal yollarına alışkın kişilerdi.1

Bu yeni fırka ve fikirler elbette sebepsiz yere oluşmamıştı. Bazı sosyal, 
siyasî ve de fikri süreçlerin etkileri ya da sonuçları söz konusu idi. Bilindiği 
üzere, İslâm toplumundaki ilk ciddi bölünme önce Hz. Ali ile Hz. Ayşe’nin de 
aralarında bulunduğu bazı sahabiler arasında gerçekleşmişti. Hz. Osman’ın 
şehit edilmesinden sonra bu taraflar arasında anlaşmazlık ilerlemiş, nihaye-
tinde Cemel Savaşı vuku bulmuş ve maalesef pek çok müslüman birbirini öl-
dürmüştü. Daha sonra, Hz. Ali halife olarak görevde olmasına rağmen, Hz. 
Muaviye’nin kendi halifeliğini ilan etmesi sonucu müslümanlar hem devlet 

1. İrfan Abdulhamid, İslâm’da İtikâdî Mezhebler ve Akâid Esasları, Ter. M. Saim Yep-
rem, İstanbul, 1994, s. 141, 142.
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olarak hem de toplumsal anlamda ikiye bölünmüştü. İki grup arasında Sıf-
fın savaşı gerçekleşmiş ve yine müslümanlar birbirini öldürmüştü. Bu savaş 
sonrasında Hariciler ismiyle meşhur olan bir fırka oluşmuştu. Bu fırka, va-
cip ya da nafile bütün amelleri imanla aynileştirmiş, dolayısıyla günahkâr  
gördükleri muhaliflerini öldürmek için kendilerine dinî bir zemin oluştur-
muşlardı.

Gerek savaşlarda müslümanların birbirini öldürerek büyük günah işle-
meleri gerekse Haricilerin bu tekfirci söylemi, “iman kavramının tanımı” ve 
“kader” tartışmalarını doğurmuştu. Haricilerin bu aşırı yorumuna karşı, ima-
nın sözlü bir kabul olduğunu, günahların hiçbir zararının olmayacağını savu-
nan Mürcie ve Kerramiye gibi gruplar da diğer yönden aşırı uçlar olarak or-
taya çıkmıştı.

Her şeyin Allah’ın izni ve iradesiyle gerçekleşiyor olduğu inancı, hem bu 
olaylar çerçevesinde tartışma konusu edilmiş hem de zamanla diğer eylemler 
noktasında sorumluluk almama psikolojisiyle kadercilik şeklinde istismar edil-
meye başlanmıştı. Özellikle Emevi sultanlarının kendi yanlışlık ve hatalarını 
sorgulatmama ve böylece iktidarlarını muhafaza etme arzusuyla kader inan-
cını istismar ederek kaderci söylemlerde bulundukları bilinmektedir. Kendi-
lerinin “Allah’ın yeryüzündeki gölgeleri” olduklarını ilan etmiş ve kendileri-
ne “Allah’ın halifesi” vasfını yüklemişlerdi. Aslen kendi uygulamaları netice-
sinde insanların başlarına gelen sıkıntıların Allah’ın takdiri ve kazası ile ol-
duğunu, kadere karşı gelinmeyip rıza gösterilmesi gerektiğini söyleyerek bir 
anlamda kaderin yanlış anlaşılmasına ve pasif bir kabulleniş olmasına sebebi-
yet veriyorlardı. Allah’ın takdir ve kazasında insanların irade ve eylemlerinin 
de yer aldığını, bazı kötülüklerin insan istediği, tercih ettiği ve yaptığı için de 
gerçekleştiği gerçeğini gölgelemiş oluyorlardı.

Sonuçta onların politika ve kaderci söylemlerine itiraz edenler “kaderi 
inkâr etmek”le suçlanıyor ve böylece dinî bir gerekçe bulunarak öldürülüyor-
lardı. Bu kişi ve müntesiplerine Kaderiyye adı verilmişti.

Bunlara ilaveten ilk dönemlerde yeni ortaya çıkan meselelerden birisi de 
İlâhi sıfatlarla alakalı bazı tartışmalardı. Müşebbihe ve Mücessime denen ki-
şi ya da gruplar, âyet ve hadislerdeki bazı ifadeleri de istismar ederek Allah’ı 
zihnen cisimleştirmiş, mahlûkata benzetmiş ve nihayetinde eli, ayağı, yüzü, 
gözü olan, taht üzerinde oturan somut bir varlık olarak anlamaya ve anlat-
maya başlamışlardı.

Öte yandan Hasan-ı Basri’nin talebesi olan, ama onunla fikri anlaşmaz-
lıkları olan, en sonunda büyük günah konusundaki farklı görüşleriyle onun 
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ders halkasından ayrılan Vasıl b. Atâ’nın öncülük ettiği yeni bir mezhep da-
ha oluşmuştu: Mu’tezile. Mu’tezilî âlimler de, gerek hıristiyanlarla olan mü-
cadelelerinin gerekse diğer tevhide aykırı inançlara sahip olan zümrelere tev-
hidi aklen anlatma ve ispat etme faaliyetlerinin etkisiyle, ilâhi sıfatlar konu-
sunda yeni söylemlerde bulunmuş, o zamana kadar bilinmeyen farklı teori-
ler geliştirmeye başlamışlardı.

Bu fırkaların oluşumundan daha sonraki dönemlerde devlet başkanlı-
ğı (imamet) nın insanların seçimiyle değil Allah’ın atamasıyla olacağını id-
dia eden bir mezhep daha oluşmuştu. Bu mezhep, imametin Hz. Ali ve so-
yunun hakkı olduğunu, dolayısıyla diğer halifelerin meşru olmadığını savu-
nan, böylece siyasal bir makam olan imameti dinîleştiren ve yeni bir teori or-
taya atan Şia idi.

Tüm bu olayların ve mezhepleşmelerin sonucunda, ilâhi sıfatlar, kader, 
insanın sorumluluğu ve siyaset gibi konularda, Hz. Peygamber ve sahâbe dö-
neminde görülmeyen, yeni yaklaşım tarzları ve yeni dinî teoriler meydana gel-
mişti. Bu yeni oluşumlar kendi görüşlerini desteklemek için âyet ve hadisle-
re yönelik keyfî tutumlar göstermiş, görüşlerini destekleyen nasslara seçmeci 
ve kendi lehlerine yorumlayıcı tarzda bir yaklaşım sergilemişlerdi. Görüşle-
rine uymayan nassları ise ya işlerine geldiği şekilde yorumlamakta ya da red-
dedebilmekteydiler.

Bu yeni yaklaşımların tamamı yanlış değildi. Yeni çıkan meseleleri çö-
zebilmek, İslâm düşüncesinin dinamikliğini sağlamak ve evrenselliğini tat-
bik edebilmek için yeni yöntemlerin geliştirilmesi ve yeni sözler söylenme-
si de kaçınılmazdı. Başta tevhid olmak üzere İslâm inancının temel esasları-
na aykırı olan itikat ve fikirlere doğrudan âyet ve hadislerle karşılık verme-
nin, müslüman olmayan muhataplara karşı bir faydası olmazdı. Bu nedenle 
aklî deliller ortaya koymak ve muhataplara kendilerinin de kabul ettiği bilgi 
vasıtalarıyla cevap vermek gerekiyordu. Bu zorunluluk tabii olarak dinî me-
selelere aklî yaklaşımları içeriyordu. Zamanla bu aklî yaklaşım iç tartışmala-
ra da sirayet etmiş ve geleneksel olarak ve rivayet merkezli bir şekilde kabul 
edilen inançların yeniden değerlendirilmesi sonucunu doğurmuştu. Bu bağ-
lamda bazı ayet ve hadislerin zahiri anlamları terkedilerek, muhtemel oldu-
ğu diğer anlamları tercih edilmeye ve ilgili kişi ya da mezheplerin aklî kabul-
lerine uyumlu bir şekilde yorumlanmaya başlanmıştı. Bu yorumlama usulüne 
te’vil denmişti. Daha sonraki süreçte Ehli sünnet âlimleri tarafından da uygu-
lanacak bu yönteme ilk dönem âlimleri karşı çıkmış, bu yöntemi kullananları 
“nasları akla uydurmak”la itham etmiş ve nihayetinde hem bu yöntemi hem 
de sahiplerini dinde yeni şeyler çıkarmakla suçlamışlardı.
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Sonuçta ister olumlu isterse olumsuz olsun artık bir “yenilik” vardı. İşte 
bu yeniliklere o dönemde verilen isim bid’atti ve bunların taraflarına verilen 
isim de ehli bid’at olmuştu.

Bid’at kavramının kendisi yeni değildi aslında. Genel olarak Arap dilinde 
“icat etmek, örneği olmaksızın yapıp ortaya koymak, inşa etmek” gibi anlam-
larda kullanılmaktaydı. “Daha önceden benzeri bulunmayıp sonradan ortaya 
çıkan şey”lere bid’at denmekteydi.2 Bu kullanıma uygun olarak genel anlam-
da “dinle ilgili olarak yeni görüş ve davranışları benimseyenler”e ehl-i bid’at 
denmiş olmaktadır.3 Yukarıda bahsettiğimiz fırkaların hem yöntemlerini hem 
de fikirlerini dışlamak maksadıyla ehli bid’at; “Aklı esas alıp nasları te’vil et-
mek suretiyle Hz. Peygamber’den sonra sünnete aykırı bazı inanç ve davra-
nışları benimseyenler”4 şeklinde tanımlanmıştır.

Tâbiûn dönemi ve sonrasındaki ilk nesil genel olarak “Selef” ismiyle anıl-
maktadır. Onlar yeni meselelerde genelde nasslara (Kur’an ve sünnete) başvur-
mayı, oradan sonuç çıkarmayı, oradan tespit edilemeyen hususlarda ise sus-
mayı ve nassların zahirine teslimiyeti esas almayı tercih etmişlerdir. Yukarı-
da bahsettiğimiz üzere, itikadi meselelerde ve özellikle Selef’in yorum (te’vil) 
yapmadığı konularda, şartların ve bazı zorunlulukların sonucunda aklî tefek-
kür ve istidlaller sonucunda teviller ve yeni yorumlar ortaya çıkmıştı. İşte Se-
lef uleması, geleneğe uymayan bu yeni metodolojiye tepki göstermiş ve ta-
kipçilerini bid’at ehli olmakla suçlamışlardı.5

Ehli bid’at ifadesinin ilk ne zaman, kim tarafından ve hangi mahiyette kul-
lanıldığı kesin olarak tespit edilememektedir. Ancak Ehli sünnet ifadesi gibi 
onun da Hasan-ı Basri (v. 110/728) ve Muhammed b. Sirin (v. 110/728) ta-
rafından kullanıldığı, dolayısıyla hicrî I. Asırda kullanılmaya başlandığı tah-
min edilmektedir.6 Zamanla hem yazılı eserlerde hem de sözlü olarak çok-
ça kullanılmaya başlayan bu ifade hicrî III-IV./miladî IX-X. Yüzyıllarda Eh-
li sünnet âlimleri tarafından, Cehmiyye, Havaric, Mürcie, Şia, Kaderiyye ve 
Mu’tezile gibi fırkaları nitelemek için kullanılmıştır.7

2. Rahmi Yaran, “Bid’at”, DİA, VI, İstanbul, 1992, s. 129; Mevlüt Özler, Tarihsel Bir Ad-
landırmanın Tahlili Ehl-i sünnet Ehl-i bidat, Ankara Okulu Yayınları, Ankara, 2010, 
s. 44.

3. Yusuf Şevki Yavuz, “Ehl-i Bid’at”, DİA, X, İstanbul, 1994, s. 501.
4. Yavuz, s. 501.
5. Özler, Ehl-i sünnet, s. 55, 56.
6. Yavuz, “Ehl-i Bid’at”, s. 501; Özler, s. 53, 54.
7. Yavuz, “Ehl-i Bid’at”, s. 501, 502.
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İmam Eş’arî, Mu’tezile ve Kaderiyye’nin ehl-i bid’at sayılmalarına sebep 
olan fikirlerini şu şekilde sıralar ve dikkat edilirse pek çok maddede Kur’ân’a, 
sünnete ve selefe muhalefete dikkat çeker:

1. Kur’ân’ı, Allah’ın indirdikleri, Hz. Peygamber’in naklettikleri ve se-
leften duyulanlara uymayacak bir şekilde kendi reylerine göre tefsir 
ederler.

2. Allah’ın ahirette görülmesi (ruyetullah) konusunda ashabın Hz. Pey-
gamber’den naklettiği rivayetlere muhalefet ederler.8

3. Günahkârlara şefaati inkâr eder ve bu konudaki selefin rivayetlerini 
reddederler.

4. Sahâbe ve tabiûnun ittifakına rağmen, kabir azabını kabul etmezler.

5. Kur’ân’ın mahlûk olduğunu iddia ederler.

6. İnsanların, kötülüklerin yaratıcısı olduğunu savunurlar.

7. Allah’ın olmayacak bir şeyi dileyebildiğini, onun dilediği bir şeyin de 
olmayabileceğini iddia ederler. Oysa müslümanlar “Allah’ın diledi-
ğinin olacağı, dilemediğinin ise olmayacağı” hususunda icma etmiş-
lerdir.

8. Kendi fiillerine Rablerinden bağımsız olarak kadir olduklarını iddia 
ederler.

9. Günahkârların ebediyyen Cehenneme gireceğini söyleyerek, insanla-
rın Allah’ın rahmetinden ümit kesmelerine sebep olurlar.

10. Hz. Peygamber’den gelen rivayetlerin aksine, Cehenneme girenin bir 
daha oradan çıkamayacağını iddia ederler.

11. Bazı haberi sıfatları kabul etmezler.9

Bu görüşlerin sonunda İmam Eş’arî’nin Ehli bid’atin genel durumuyla il-
gili şu sözleri meseleyi açıklayıcı niteliktedir: “Aynı şekilde Cehmiyye, Mür-
cie ve Haruriyye gibi ehli bid’atin tümü, uydurdukları fikirlerinde (bid’atle-
rinde), Kitab’a, Sünnet’e, Hz. Peygamber’in ve ashabının yoluna ve ümmetin 
icmasına muhalefet etmiştir.”10

Böylece, yeni ve geleneğe muhalif metot ve düşünceleri bid’atle suçlayan 
âlimler, buna karşın kendileri için de olumlu imalar taşıyan isimler kullanma-

8. Eşari, Ebu’l-Hasan, el-İbane an usûli’d-diyâne, Tah. Fevkiye Hüseyin Mahmud, Da-
ru’l-Ensar, 1977, s. 14.

9. Eşari, el-İbane, s. 15-18.
10. Eşari, el-İbane, s. 19.
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ya başlamışlardı. Bu anlamda en yaygın kullanılan isim, bid’atin karşılığında 
kullanılan sünnete tabi olanlar anlamında Ehli sünnet idi.

2. Ehli Sünnet Adlandırması

Hz. Peygamber hayattayken Allah bazen olaylar çerçevesinde bazen de 
doğrudan bir takım emir, yasak ve haberler göndererek yeni iman etmiş bir 
toplumu yeniden inşa ediyordu. Allah’tan aldığı vahyi insanlara ileten, açık-
layan ve yaşamıyla örnek olan Hz. Peygamber de onlara her konuda önderlik 
etmekteydi. Böylece bu ilk neslin yeni hayatını, inanç, düşünce ve davranışla-
rını büyük oranda vahiy ve Hz. Peygamber oluşturuyor ve yönlendiriyordu. 
İman etmek Allah’ı ve elçisini ve onların bildirdiklerini tereddütsüz bir şekil-
de kabul etmek demekti. Bu nedenle imanlarının bir gereği olarak yaptıkları 
ya da yapmadıkları her hususun Allah Resûlü’nün rızası ve onayıyla olmasını 
bir gereklilik olarak görüyorlardı. Eski örf ve adetlerine ait uygulamaları da 
yine peygambere sorarak bir anlamda test ediyorlardı. Sonuç olarak Hz. Pey-
gamber yaşayan Kur’ân, sahâbe de yaşayan sünnetti. Diğer bir ifadeyle Hz. 
Peygamber’in hayatına bakarak Kur’ân’ı anlayabilirsiniz. Sahâbenin hayatı-
na bakarak da Hz. Peygamber’in nasıl yaşadığını ön görebilirsiniz. Dolayısıy-
la ilk nesil için Hz. Peygamber, onun vefatından sonra onu görememiş olan 
tâbiûn için de sahâbe, dini doğru öğrenmek, anlamak ve yaşamak için önem-
li örneklerdi. Nitekim Hz. Peygamber de müslümanlara kendisinin, ailesinin 
ve yakın arkadaşlarının yolunu takip etme tavsiyesinde bulunmuştur.11 Çünkü 
onlar Kur’ân’ın inişine canlı olarak tanıklık etmiş olan, Peygamber’in açıkla-
ma ve uygulamalarını bizzat gören ve buna göre yaşayan insanlardı.

Ehli sünnet tamlaması, sünnete mensup olanlar, sünnet taraftarları, sün-
net ehli demektir. Sünnet kelimesi ise hem kelime olarak hem de dinî litera-
türde değişik anlamlar içermektedir. Kelime olarak sünnet, iyi ya da kötü, 
takip edilen yol, davranış, yöntem, gelenek gibi anlamlara gelir. Dinî litera-
türde ise İslâmî ilimler kendi alanlarına ve kullanımlarına göre farklı tanım-
lamalar yapmışlardır. Kelâm ve Akaid ilminde sünnet, bid’atin karşıtı olarak 
kullanılmıştır. Buna göre sünnet; “Hz. Peygamber’in düşünce ve davranışla-
rına uygun bir yolu, onun emir ve yasaklarını”, “İlk müslümanların Resûlul-

11. Bkz., Tirmizî, Ebu İsa, Sünen, İstanbul, 1401/1981, Kitabu’l-İman, bab no:18, ha-
dis no: 2641. İlgili rivayetler ve değerlendirmesi için bkz., Mevlüt Özler, İslâm Dü-
şüncesinde 73 Fırka Anlayışı, Rağbet Yayınları, İstanbul, 2010, s. 18-19, 27-28.
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lah’tan miras alıp takip ettikleri anlayış ve çizgiyi”12 ifade etmektedir. Böyle-
ce ilk dönemlerde Ehli sünnet demek, akaid konularında, Hz. Peygamber’in 
ve onu sonraki nesillere tanıtan ve onun yolunda yürüyen sahâbe ve tâbiû-
nun yolunu takip edenler demekti.13 Ehli bid’at konusunda anlattıklarımız-
la birlikte düşünüldüğünde, “ehli sünnet” terkibi, Hz. Peygamber ve sahâbe 
zamanında işitilmeyen ve “bid’at” denen bir takım yeni fikir ve inançlar kar-
şısında, mevcut geleneği savunma ifadesidir. Dolayısıyla bu yeni düşünceleri 
Peygamber ve sahâbenin yolundan (sünnet) sapmakla itham etmektir.

Bazen de daha geniş olarak “ehl-i sünnet ve’l-cemaat” ifadesi kullanılmak-
ta, sünnete ilaveten cemaat vurgusu yapılmaktadır. Buradaki cemaatten kas-
tın, sahâbe cemaati, ümmetin büyük çoğunluğu ya da müçtehit âlimler top-
luluğu olduğu ifade edilmektedir.14

Hadis kaynaklarında İslâm ümmetinin tıpkı daha önceki Yahudi ve Hris-
tiyan topluluklar gibi fırkalara ayrılacağı, bunlardan da sadece birinin kurtu-
luşa ereceği bildirilmektedir. Bazı rivayetlerde kurtuluşa erenlerin Hz. Pey-
gamber’in ve ashabının yolunda olanlar olacağı kaydı yer almaktadır.15 Do-
layısıyla ehl-i sünnet ve’l-cemaat ifadesi, tam da hadislerde işaret edilen Hz. 
Peygamber’in ve ashab cemaatinin yolu (sünnet) kaydına mutabık düşmekte-
dir. Böylece Sünni âlimler Ehli sünneti 73 fırka hadisinde belirtilen “kurtulan 
fırka” olarak kabul eder ve gerekçesi olarak da yine hadiste geçen “benim ve 
ashabımın yolu üzerine olanlar” kaydını zikrederler. Harputi, bu bağlamda, 
hadiste belirtilen kurtuluşa eren Ehli sünnetin, bid’at fırkalarının bid’at ve sa-
pıklıklarından beri olan Selef ve Eş’arîler olduğunu söyler.16

Hem Ehli Sünnet hem de ehli bid’at terimlerini daha iyi anlayabilmek için 
yukarıda kısaca değindiğimiz Selef’i ve onların dinî anlayışını anlamak gere-
kir. Ayrıca Selef’in itikadi ve amelî yönlerden çizgisini takip etme iddiasında 
olan Selefîlik de yine bu bağlamda bilinmesi gereken bir kavramdır.

Terim olarak selef, ilim ve fazilet açısından müslümanların önderleri sa-
yılan ashâb ve tabiûn için kullanılan bir kelimedir.17 Hem Kur’ân’ı hem de 
Hz. Peygamber’i yakinen tanıyan ve sonraki nesillere aktaran kişiler olduğu 

12. Özler, Ehl-i sünnet, s. 32.
13. Özler, Ehl-i sünnet, s. 33.
14. Bkz., Özler, 73 Fırka, s. 65-67.
15. İlgili rivayetler ve değerlendirmeler için bkz., Özler, 73 Fırka, s. 15-36.
16. Abdullatif Harputi, Kelâm Tarihi, Sad. Muammer Esen, Ankara Okulu Yay., Anka-

ra, 2005, s. 78.
17. M. Sait Özervarlı, “Selef”, DIA, XXXVI, İstanbul, 2009, s. 399.
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için selefin müslümanlar nezdinde özel bir değeri vardır. Din esasen nakille 
aktarıldığı için, özellikle ilk dönemlerde herhangi bir mevzuda Kur’ân’ın ya 
da Hz. Peygamber’in ne dediğini öğrenmek için ilk müracaat edilecek kay-
naklar; sahâbe, sonra da onların eğitiminden geçmiş olan tabiûn idi. Bu ne-
denle İslâm dünyasında ortaya çıkan farklı görüşler ya da mezheplerin de-
ğerlendirilmesinde selefin tavrı ya da onlardan nakledilen bilgiler, bir tashih 
kriteri olarak son derece önemli idi. Ehli sünnet ismini alacak olan ana göv-
de, diğer fırkalardan farklarını ifade için de, itikadi ve amelî açıdan bu ilk 
nesle tabi oldukları noktasında özel vurgular yapmışlardır. Dinî referansla-
rı onlar olduğu için bu ilk nesle Ehl-i sünnet-i hâssa adını vermişlerdir. Bu-
na ilaveten özellikle tâbiûn dönemi ve sonrası için ashabu’l-hadîs, ehlü’l-ha-
dîs, ashâbu’s-sünne gibi ifadeler de kullanılmaktaydı. Çünkü ehli bid’at de-
dikleri bu yenilikçi kişi ya da fırkalar, onlara göre, sahâbe ve tabiûndan nak-
ledilmeyen yeni ve aykırı şeyler söylemekte idiler. Dolayısıyla hem peygam-
berin hem de ashabının itikadi çizgisinden (sünnet) yani gelenekten kopmuş-
lardı. Kendileri ise tam aksine bu geleneğe (sünnet) uyan ve o çizgiyi devam  
ettirenlerdi.

Selef’in dini anlama yöntemi büyük oranda rivayetlere ve onların sade 
anlamlarına dayanıyordu. Başta Mu’tezile olmak üzere diğer fırkalarda gö-
rülen ve daha ileriki tarihlerde Ehli sünnet kelâmcıları tarafından da uygula-
nacak olan yorumcu anlayışa (te’vil) karşı idiler. Selefin yöntemiyle ilgili şu 
değerlendirmeleri örnek olarak verebiliriz:

“Onlar cedeli kabul etmezler ve bunun için mücadele ederler. Buna se-
bep de sahih rivayetlere teslim olmaya dayanan bir dinî anlayışa sahip olma-
larıdır. Mutemed ravilerin birbirlerinden naklederek tâ Resûlullah’a kadar 
ulaştırdıkları hadisler onlara ulaşınca “nasıl?” ve “niçin?” demezlerdi. Çün-
kü bu sorular bid’atti.”18

“Böylece selef, kendisi için, akaid meselelerinde teslimiyet ve taklid ola-
rak kendini gösteren pratik bir yol seçmiş bulunmaktadır.”19

“Onlara göre tevil, akidelerin isbatında kabulü câiz olmayan zan esasına 
dayanıyordu. Bizzat kendileri, imana taalluk eden akidelerde aklî tefekküre 
dayalı dinî cidalden kaçındıkları gibi başkalarını da bundan men etmişlerdir. 
Aklî tefekkürü, dinden sıyrılmaya götüren, peygamberin sabit sünnetinden ve 
doğru yoldan çıkaran bir bid’at olarak itibar etmişlerdir. Ve demişlerdir ki: 

18. İrfan Abdulhamid, s. 138.
19. İrfan Abdulhamid, s. 138.
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“Kul şirkin dışında her çeşit günahla Allah’a varsa bu onun kelâm ile Allah’a 
varmasından daha hayırlıdır””20

Sonuç olarak Ehli sünnet ekolünün ilk neslinin dinî anlayışı ve diğer fır-
kalara bakışı bu şekilde teşekkül etmişti. Daha sonradan onların bu anlayış-
larını devam ettiren dolayısıyla dinî alanda re’ye ve tevile karşı olan, ilk ne-
silden gelen rivayetlere bağlılığı esas alan düşünceye ise Selefiyye (Selefçilik) 
denmektedir. Özellikle Ehli hadis âlimlerine Mu’tezilî olan Abbasi halifeleri 
Me’mun, Mu’tasım ve Vasık tarafından uygulanan ve adına “Mihne” denen 
baskılardan sonra İbn Hanbel, Selef’in sembol isim haline gelmiştir. Böyle-
ce dinî alanda onun çizgisini takip edenler de Selefiyye olarak anılmaya baş-
lamıştır.21

İtikadi alanda genelde Mu’tezile ile başlayan tevilci Kelâm yönteminin 
avantajlı yönleri ve yeni çıkan bazı problemlere çözüm getiriyor olması Eh-
li sünnet tabanında da bu yönteme ilgi duyulmasına sebebiyet vermişti. Ha-
ris el-Muhasibi, Kalanisi ve özellikle İbn Küllâb gibi isimler, selefin itikadını 
devam ettirmekle birlikte yavaş yavaş itikadi meselelerde sadece nakille de-
ğil aklî birtakım izahlarla da konuşmaya başlamışlardı. Daha sonra, önceden 
Mu’tezile ekolüne mensup olan İmam Eş’arî, Mu’tezile’den ayrılarak aynı 
yöntemle Ehli sünnet itikadını savunmaya başladı.

Diğer taraftan Semerkant bölgesinde, Ebû Hanife’nin itikadi ve amelî gö-
rüşlerine sahip olan İmam Mâturîdî de kelâm yöntemiyle Ehli sünnet itikadı-
nı savunuyor ve diğer fırkalarla mücadele ediyordu.

Böylece daha sonradan Eş’arîlik ve Mâturîdîlik isimleriyle anılacak olan 
Ehli sünnet’in yeni bir açılımı gerçekleşmiş ve Ehli sünnet kelâmı oluşmuştu. 
Artık Ehli sünnet temsilcileri olarak sadece Selef ya da Selefîler değil, Eş’arî-
ler ve Mâturîdîler de vardı. Onlara da Ehli Sünnet-i âmme dendi. Sonuç ola-
rak Sünnilik ya da Ehl-i sünnet Selef, Eş’arîlik ve Mâturîdîlik olmak üzere 
ekoller düzeyinde temsil edilmeye başlamış oldu.

Ehl-i Sünnet kimliğini benimseyen hususlardan önemli bir tanesi de siyasî 
duruştur. Aşağıda ifade edileceği üzere ehli sünneti oluşturan geniş yelpazeyi 
bir arada tutan itikadi görüşler esas olmakla birlikte, bu kesimlerin genel ola-
rak iktidardaki Sünni yönetimi kabulü de önemli bir etkendir. Mu’tezile’nin 
zamanla etkinliğini yitirmesi, toplumsal tabanının olmaması sonucunda daha 
çok Batınî ya da Şii fırkalar muhalif olarak kalmıştı. Böylece Sünni olmak, fik-

20. İrfan Abdulhamid, s. 139.
21. Bkz., Özervarlı, s. 400.
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rî olduğu kadar siyasî anlamda da bir değer taşıyor idi. Çünkü muhalif fırka-
lar aynı zamanda siyaseten de muhalif bir duruş sergiliyor, dolayısıyla farklı-
lıklar zihinsel boyutta kalmıyordu. Bu nedenle gerek ehli sünnet gerekse di-
ğer fırkaların siyasal duruşu da göz ardı edilmemelidir. Nitekim Abbasiler ve 
Selçuklular döneminde Batınî fırkalar siyasal anlamda ciddi problemler üret-
miş, bunun karşılığında devlet, Nizamiye Medreseleri vasıtasıyla ehli sünnet 
çizgisinde âlim ve bürokrat yetiştirmeyi, diğer fırkaların fikri ve siyasî etkin-
liğini kırmayı hedeflemiştir.

Eş’arîlik ve Mâturîdîlikle birlikte itikadi ve fikrî meseleler daha sistema-
tik olarak ele alınmaya başlamıştı. Bilgi ve varlık konularında felsefî birikim-
den de etkilenmeler ve istifadeler olmuştu. Öte yandan Tasavvuf düşüncesi 
ve İslâm felsefesi de birer düşünce akımı olarak tarihteki yerini almıştı. Ortak 
ve farklı yönleriyle İslâm düşüncesi oldukça geniş bir içeriğe sahip olmuştu. 
Böylece ehli sünnet kavramı da yöntem, içerik ve düşünce akımları düzeyin-
de ilk dönemlere nazaran oldukça genişlemişti. Ehli sünnet hem oluşum hem 
de gelişim süreçlerinde, “Aklı vahye tabi kılıp akılla vahiy arasında denge kur-
muş; ayrıca kitap, sünnet, icma ve kıyas gibi bütün şerî usullere başvurmak 
suretiyle doğruya ulaşma ihtimalini yükseltmiş ve hemen her konuda mute-
dil bir çizgide yer alıp aşırı uçlardan uzak kalmayı başarmıştır”22 diyebiliriz.

Ehli sünnet kelâmcılarından ve mezhepler tarihçilerinden olan Abdulka-
hir Bağdadi (v. 409/1037) bu mezhebin ana fikirlerini ve kimlerden oluştu-
ğunu şu şekilde özetlemiştir:

1. Tevhid, nübüvvet, va’d ve va’îd (sevap sözü ve azap tehdidi), içtihat 
şartları, imamet gibi konularda sıfatları kabul eden (Sıfatiyye) ve Ra-
fıziler, Hariciler, Cehmiyye, Neccariyye ve diğer bid’at ehli fırkaların 
bid’atlerinden uzak olan kelâmcılar.

2. Usulu’d-dîn, Allah ve sıfatları hakkında Sıfatiyye’nin görüşlerini be-
nimseyen, kader ve itizal ehli Mu’tezile’den beri olan, teşbihe ve inkâ-
ra düşmeden ruyetullahı, kabir sualini ve kabirlerden çıkıp mahşerde 
toplanmayı, havzı, sıratı, mizanı, şirk dışında günahların affını kabul 
eden Rey ve Hadis ehli fıkıh âlimleri.

 Bunlar, Cennet nimetlerinin ve Cehennem azabının ebedi olduğunu, 
Hz. Ebû Bekir, Hz. Ömer, Hz. Osman ve Hz. Ali’nin halifeliklerini 
kabul ederler. Selef-i salihin hakkında güzel övgüde bulunurlar. Ehli 
bid’atten olmayan imamların arkasında Cuma namazının farz olduğu-

22. Yusuf Şevki Yavuz, “Ehl-i Sünnet”, DIA, X, İstanbul, 1994, s. 529.
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nu kabul ederler. Şer’î hükümlerin Kur’ân, Sünnet ve sahâbe icmaın-
dan çıkarılacağını kabul ederler. Mestler üzerine meshin câiz olduğu-
nu, üç talakla boşamanın geçerliliğini, Mut’a nikâhının haram kılındı-
ğını ve masiyet dışında sultana itaat edilmesi gerektiğini söylerler.

 Bu gruba, İmam Malik, Şafii, Evzai, Sevrî, Ebû Hanife, İbn Ebi Leyla, 
Ebû Sevr, İbn Hanbel, Zahirîler, bu imamların takipçileri ve bu inanç-
lara sahip diğer fakihler dâhildir.

3. Hz. Peygamber’den nakledilen haberler ve sünnetleri vasıtasıyla bilgi 
elde eden, bunlardan sahih olanıyla olmayanını ayırt eden, cerh ve ta-
dil sebeplerini bilen ve bu husustaki bilgilerine ehli bid’atin bid’atleri-
ni karıştırmayanlar. (Hadisçiler)

4. İlimlerine ehli bid’atin bid’atlerini karıştırmayan edebiyat, sarf ve na-
hiv âlimleri.

5. Ehli bid’atin değil, ehli sünnetin metoduna uygun olarak yorum yapan 
Kıraat âlimleri ve müfessirler.

6. Ehli hadisin metoduna uygun inanç ve düşünceleri olan Sûfî zâhitler.

7. Müslümanların sınırlarında küffara karşı nöbet tutan ve cihat edenler.

8. İtikadi ve ameli konularda ehli sünnet âlimlerinin prensiplerini benim-
seyen halklar.23

Değerlendirme ve Sonuç

İslâm toplumunun siyasî, sosyal ve de kültürel sebeplerle hem zihinsel 
hem de fiili olarak bölündüğü ve bu bölünmelerin sonuçlarının günümüze 
kadar uzandığı bilinen ve müşahede edilen bir gerçekliktir. Müslümanlar bir 
taraftan İslâm’ın birlik mesajını verirken, diğer taraftan farklılıklarına taham-
mül edemeyerek birbirini ötekileştirebilmişlerdir.

Mezhepler arasında hakkın sadece birinde olacağı kanaatine sahip olan 
Fahreddin Râzî, hakkın tek bir şey olduğu, onun ötesinde ise cehalet ve sap-
kınlığın bulunduğu kabulünden hareketle “Allah’ın ipine topluca sımsıkı sa-
rılın ve parçalanıp bölünmeyin.” (Ali İmran, 3/103) âyetinin, din hususun-
da ihtilafın reddini içerdiğini ifade etmekte ve 73 Fırka hadisini de bu âyet-

23. Abdulkâhir Bağdâdî, el-Fark beyne’l-fırak, Tah. Muhammed Osman el-Huşt, Kahi-
re, 1988, s. 272-274.
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le beraber değerlendirmektedir. Ona göre ihtilafın yasaklanıp ittifakın em-
redilmesi, hakkın tek olduğuna delalet eder, bu yüzden kurtuluşa eren fır-
ka tek bir fırkadır.24 Ancak Râzî, “Kendilerine apaçık deliller geldikten sonra 
parçalanıp ayrılığa düşenler gibi olmayın. Onlar için büyük bir azap vardır.” 
(Ali İmran, 3/103) âyetini yorumlarken tarihsel bir gerçeği itiraf etmekten ge-
ri durmaz. Öncelikle âyetin şu tarz tefrika ve ihtilafı yasakladığını açıklar: 1. 
Düşmanlıkla tefrika ve dinde ihtilaf etme. 2. Nasslardan fasit teviller çıkara-
rak tefrika, sonra her bir ferdin kendi görüş ve mezhebini destek için çaba-
layıp ihtilafa düşmeleri. 3. Âlimlerden her bir ferdin bir beldeye reis olarak 
bedenen ayrılığı, sonra her birinin kendisinin hak, diğerininse batıl üzere ol-
duğunu iddia ederek ihtilaf etmeleri. Bu yorumdan sonra Râzî’nin itirafı şu-
dur: “İnsafla düşünürsen, bu zamanın âlimlerinin çoğunun, bu sıfatla mevsuf 
olduğunu anlarsın. Allah’tan af ve mağfiret dileyelim.”25 Görüldüğü gibi, bir 
taraftan hakkın tek olup, kurtuluşla erenin tek bir fırka olacağı fikri; diğer 
taraftan kendisinin hak diğerinin ise batıl olduğu iddiasının yanlışlığı söyle-
mi… Aslında bu çelişki, İslâm düşünce tarihinde mezheplerin birbirine bakı-
şının anlamlı bir özetidir.

İmam Gazâlî itikadi ya da fikrî konularda muhalif olanlarla ilgili şu de-
ğerlendirmeyi yapar:

“Eğer hata eden, Allah ve Resûlüne imanla alakalı bir meselede hata et-
mişse, o kişi kâfirdir. Ruyet, amellerin yaratılması, kâinatın irade edilmesi gi-
bi, Allah ve Resûlünü bilmeden alıkoymayacak bir hususta hata ederse, o ki-
şi haktan dönüp saptığı için günahkârdır. Ayrıca yakın olan haktan saptığı 
için muhti, selef arasında meşhur olan görüşe muhalefet ettiği için bid’atçi-
dir. Ama bu hatalar küfrü gerektirmez.”26

Sonuç olarak Ehli sünnet âlimlerinin genel olarak kanaati, İslâm dini-
nin temel esaslarından herhangi birini inkâr etmemek kaydıyla, kendileri gi-
bi düşünmeyenleri tekfir etmemektir. “Ehli kıble tekfir edilemez.” prensibi 
bu anlamda önemlidir. Ancak bu güzel prensiple birlikte, onları “heva ehli”, 
“bid’atçi”, “batıl ehli” olarak niteleyerek, kendilerinin “ehlü’l-hak” olduğu-
nu ilan etmişlerdir. Diğer mezhepler de benzer ifadelerle ehli sünneti itham 
etmişlerdir. Neticede birbirlerini tekfir etmeseler de yine de dışlayıcı ifadeler-
le zihinsel ihtilafların kalplere de sirayet etmesini engelleyememişlerdir. Hat-

24. Râzî, Fahruddin, Mefâtihul-ğayb, Mısır 1938, VIII, 173, 174.
25. Râzî, VIII, 180.
26. Gazâlî, Ebu Hamid, el-Mustasfâ min ilmi’l-usûl, Kum, 1948, II, 358; a. mlf., Fay-

salut-tefrika, Tah. Hoca Mustafa, Darul-Beyza, 1983, s. 26.
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ta mezhep taassubundan kaynaklanan aşırı yorumlarla, Kur’ân’da kâfirler ve 
onların hakka muhalefetlerini anlatan âyetleri birbirleri aleyhine kullanabil-
mişlerdir.27 Bu ihtilaflara siyasal farklılık ve mücadeleler de eklenince bölün-
meler ve düşmanlıklar kaçınılmaz olmuştur.

İbn Kayyim’in şu ifadeleri meseleyi doğru değerlendirmek açısından 
önemlidir: “İnsanlar arasında ihtilafın vukuu zorunludur. İradeleri, anlayış-
ları ve idrak güçleri farklı olduğu için bu kaçınılmazdır. Ancak kınanacak olan, 
birbirlerine taşkınlıkları ve düşmanlıklarıdır. Aksi halde ihtilaf, ayrılmaya ve 
hizipleşmeye sürüklemediğinde, ihtilaf edenlerin her birinin kastı Allah ve 
Resûlüne itaat olunca bu ihtilaf zarar vermez. Çünkü ihtilaf, insani gelişimde 
zorunludur. Ancak asıl bir, talep edilen gaye bir ve tutulan yol bir olursa ih-
tilaf hemen hemen olmaz. Olsa bile, sahâbenin ihtilafında görüldüğü gibi za-
rar vermez. Çünkü onların bina ettikleri asıl birdi: Allah’ın kitabı, peygam-
berin sünneti. Amaçları birdi: Allah ve resûlüne itaat. Yol da birdi: Kur’ân ve 
sünnetin delillerinde nazar ve onları her türlü söz, görüş, kıyas, zevk ve siya-
setin önüne geçirmek.”28

Günümüzde İslâm coğrafyasının büyük çoğunluğu Ehli sünnet itikadına 
mensuptur. Başta Şia olmak üzere diğer bazı mezhepler de varlığını sürdür-
mektedir. Dolayısıyla tarihte olduğu gibi günümüzde de müslümanların ço-
ğunluğunu “orta yol” itikadına sahip olan ve genelde aşırılıklardan uzak kalan 
Ehli sünnet oluşturmaktadır. Yine tarihte olduğu gibi ehli sünnet mensupları 
da aslen tek bir yapıda olmayıp kendi içerisinde değişik fikrî ve amelî farklı-
lıklara sahiptir. Bu nedenle diğer mezhep mensuplarına kucak açması, dola-
yısıyla müslümanların birlikteliğini korumaya çaba sarf etmesi gereken ve bu 
anlamda etkin ve yetkin olacak kesim de öncelikli olarak Ehli sünnet’tir. An-
cak bu birliktelik “Sünnilik” ya da diğer herhangi bir mezhep adı altında de-
ğil, “İslâm” adı altında sağlanabilir. Dolayısıyla tüm müslümanların, mezhep 
propagandası yaparak bölünmeyi körüklemek yerine İslâm’ın mezhepler üs-
tü temel prensiplerini anlatarak o ilkeler ışığında en azından hedef birlikte-
liği oluşturması mümkündür. Mezhepler ortadan kalkmaz, ama birbirleriy-
le çatışmaları kalkabilir.

27. Örnek yorumlamalar için bkz., Hakemî, Hâfız b. Ahmed, Meâricu’l-Kabûl, Tah. 
Ömer b. Mahmud Ebu Ömer, Demmam, Daru İbnu’l-Kayyim, 1990, I, 60.; Bey-
hâkî, Ebu Bekr Ahmed b. Hüseyin, el-İ’tikâd vel-Hidâye ilâ Sebîli’r-Reşâd, Tah. Ah-
med İsâm Kâtib, Beyrut, Daru’l-Âfâki’l-Cedide, 1980, s. 233

28. İbn Kayyim, Ebu Abdillah Muhammed b. Ebi Bekr el-Cevzî, es-Savâiku’l-murse-
le ale’l-Cehmiyye ve’l-Muattıla, Tah. Ali b. Muhammed ed-Dehîlullah, Riyad, Da-
rul-Asıme, 1998, II, 519.
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Bugün bizlere düşen ilk ve önemli sorumluluk, öncelikle mezhepsel fark-
lılıkları zihinsel alanda tutabilmek ve kardeşlik ilkesini zedelemeden daha üst 
kimliğimiz olan müslümanlık çatısında birlikteliğimizi tesis edebilmektir. Ta-
rihten beri süregelen ve artık değiştirilemeyecek olan mezhepleri dolayısıyla 
farklılıklarımızı yok etmeye, ortadan kaldırmaya çalışmak ya da birliği bu şe-
kilde sağlayacağımızı zannetmek sosyal gerçeklikle uyuşmayan beyhude bir 
çaba olacaktır. Öte yandan tarihte vuku bulan çatışmaları sürekli olarak gü-
nümüze taşıyarak fitne ve düşmanlık tohumlarını yeşertmenin de hiçbir müs-
lümana hayrı olmayacağı açıktır. Aslında farklı olan inançlara değil de aynı 
olan inançlara bakıldığında, ittifak halinde olduğumuz inanç ve amellerimi-
zin, ihtilaflı olduklarımıza göre kat be kat fazla olduğu görülecektir. Sosyal 
birlikteliklerin ihtilaflar değil, ittifak edilenler üzerinden yürütülmesi gerekti-
ği açıktır. Aksi halde tarihten beri süregelen dağınıklık devam edecek ve ma-
alesef müslümanlar birbirlerine Kur’ân düşmanı, sünnet düşmanı, sapık, ba-
tıl vs. demeye devam ederek aslen ortak düşmanları olan devletlerin oyun ve 
operasyon alanı olmaya devam edecektir. Oysa “O sizi müslüman diye isim-
lendirdi.” (Hacc, 22/78) âyetinde de görüleceği üzere Allah’ın bizlere verdiği 
“müslüman” ismi en üst ve de birleştirici kimliğimiz olmalıdır.

Sonuç olarak ihtilaf kaçınılmazdır. Önemli olan, ihtilaf edenlerin, bu fark-
lılıklarını düşmanlığa değil, zenginliğe ve rahmete dönüştürmeleridir. Taraf-
larının bakış açısı ve davranışlarına göre ihtilaf, ya İslâm’ın evrenselliğine ze-
min teşkil edecek fikrî zenginliğin beşiği ya da fırkaların merkeziyetçiliği ne-
deniyle toplumsal birliğin ve düşünce ufuklarının gömüldüğü mezar olacaktır.





ÇAĞDAŞ İSLÂMİ AKIMLAR  
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İstanbul Şehir Üniversitesi İslami İlimler Fakültesi

Ç ağdaş İslâmî akımları ele alırken öncelikle bilmemiz gereken husus, bir 
kısmı hâlâ varlığını sürdüren Haricîlik, Şîa, Mu’tezile gibi İslâm tari-

hinin büyük mezheplerinin, İslâmiyet’in ilk yüzyılında ortaya çıkmış çeşitli 
siyasî, fikri, dinî hareket ve cemaatlerin gelişmiş formları olmalarıdır. O dö-
nemde ihya ve ıslah hedefiyle ortaya çıkmış bu çeşit yapılardan bazısı, sonra-
ki birkaç yüzyıl içinde büyüyüp gelişerek mezhepleşmeyi gerçekleştirmiş; ba-
zısı ise zayıflayıp eriyerek tarihi süreç içinde kaybolup gitmiştir. Bu olup bi-
ten sosyolojik doğumlar, gelişimler ve ölümler İslâm’ın ilk yüzyıllarına mah-
sus hadiseler değildir. Bilakis sürekli tekrarlanan fenomenlerdir. Çağdaş dinî 
akım, cemaat, hareket ve grupların akademik düzlemde takibini yapmak her 
şeyden önce İslâm düşüncesinin gelişimini geçmişten bugüne bilimsel bir göz-
le izlemek anlamına gelmektedir. Geçmiş tecrübeler ışığında, bugünün cema-
atlerinin de mezhepleşme potansiyelini daima özlerinde taşıdıkları sosyolo-
jik bir gerçektir.

Ayrıca İslâmî akımlar gerçeğini anlamaya yönelik bilimsel çabaların, gü-
nümüz müslümanlarının sosyal ve siyasî, dinî ve mezhebi gerçekliklerini gö-

* Bu makalenin hazırlanmasında Mehmet Ali Büyükkara’nın Çağdaş İslâmî Akımlar (İs-
tanbul: Klasik Yayınları, 2015) adlı kitabından geniş ölçüde yararlanılmıştır. 
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rünür ve anlaşılır kılmaya yardımcı olması gerekir. Tanıma ve tanışmanın da 
ötesinde, karşılıklı önyargıları aşma; ihtilafların çözümünde ve birlik-bera-
berlik projelerinde sağlam bir bilgi zeminine basarak insiyatif kullanma; üm-
metin çeşitliliğini, zenginliğini, güçlü yanlarını, ihtilaf ve zaaflarını göster-
mek suretiyle bugüne ve geleceğe ışık tutma, mevzubahis araştırmalarda gö-
zetilen diğer hedeflerdir.

Geçmişteki İslâmî yapılar ile bugünküler arasındaki söz konusu benzer-
lik ve irtibatlar bir tarafa, çağdaş İslâmî akımlar dediğimizde akla gelen her 
türden şahsi ve grupsal insiyatifin modern olgular olduğunu da görmezden 
gelemeyiz. Bu tespite itiraz sadedinde belki mevcut tarikat yapıları öne sürü-
lebilir. Neredeyse bin yıllık geçmişe sahip olan bu tarikatların nasıl modern 
olgular olarak ele alındıkları sorgulanabilir. Fakat bugünkü tarikatların işle-
yişlerine baktığımızda, klasik tarikatların tipik işlevlerini haylice aşan bir ha-
reketlilik içinde oldukları gözlemlenir. Yani yapılan işler, bir şeyh ile derviş-
leri arasındaki irtibatı ve bunun etrafındaki malum tekke ritüel ve faaliyetle-
rini aşacak büyüklüktedir ve bu yönüyle tarikatlar dahi diğer çağdaş dinî ce-
maatlere benzer görüntüler arzetmektedir. Şirketleşme, okullaşma, ordulaş-
ma siyasal partileşme gibi faaliyet biçimleri bu gerçeğin bariz tezahürleridir.

Bu bağlamda, çağdaş akımlar ve bunlar etrafındaki bireysel ve sosyal fa-
aliyetler niçin ve nasıl ortaya çıktı sorusunu öncelikle cevaplamamız gereke-
cektir.

Çağdaş İslâmî Akımlar Olgusunun Ortaya Çıkış Şartları

Avrupa merkezli Batı medeniyeti, 15-16. Yüzyıllardaki rönesans ve re-
form hareketleriyle kendisini büyük ölçüde yenilemişti. Hıristiyan dogmatiz-
minin toplumsal, kültürel ve siyasî alanda güç kaybetmesi başka sebeplerle 
birlikte sanayi devrimini kolaylaştırmış, bu gelişmeyle Batı, teknik ve ekono-
mik bakımdan İslâm dünyasına kıyasla büyük mesafeler almıştı. Bu üstünlük 
karşısında müslüman ülkeler Batılı emperyal güçlerin askerî, iktisadi ve kül-
türel istilasına maruz kaldı. 1798’de Napolyon’un Mısır’ı işgaliyle başlayan 
süreç, 1852’de Hint alt kıtasının İngiltere himayesine girmesiyle devam etti. 
Kuzey Afrika Fransa ve İtalya’nın işgaline maruz kaldı. 1882’de Mısır İngi-
lizlerin eline geçti. Osmanlı Devleti kapitülasyon anlaşmalarıyla birçok eko-
nomik imtiyazı bu güçlere devretti. Girmiş olduğu harplerin ve Fransız İh-
tilali’nin ateşlediği milliyetçilik hareketlerinin etkisiyle topraklarının önem-
li bir kısmını kaybetti.
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Bu mağlubiyetler bir taraftan Batı emperyalizmine karşı düşmanlık doğu-
ruyor, diğer taraftan ise bir özeleştirinin eşlik ettiği “yeniden istikrara kavuş-
mak, galip devletleri taklit etmekle mümkündür” fikrine güç kazandırıyor-
du. Avrupa’da bulunan elçilerin, aydın ve öğrencilerin arasında beliren Ba-
tı hayranlığı, bir çeşit aşağılık duygusunu besliyor, kendine yabancılaşma du-
rumu toplumun önemli bir kesiminde etkisini gösteriyordu. Başta pozitivizm 
olmak üzere çeşitli Aydınlanma ideolojileri eğitimli müslümanlar arasında 
revaç bulmaktaydı. Oryantalizm ve misyonerlik faaliyetleri müslümanlarının 
özgüvenini ciddi olarak tehdit etmekteydi. Onları kendi özlerinden, kültür 
ve medeniyetlerinden utanır veya en azından kuşkulanır hale getirmekteydi.1

Sömürge yönetimleri altında hürriyetlerini kaybetmiş müslüman kitle-
lerin bu zararlı cereyanlar karşısında direnmesi hayli zor olsa da “ilk İslâm-
cılar” diye bilinen kimi şahsiyetler, aktivist bir tavırla ilmi, kültürel ve siyasî 
birtakım gayretlerin içine girdiler. Tüm farklılıklarıyla bu çabalar “İslâmcılık” 
ifadesiyle karşılık buldu. İstiklalini kaybetmemiş ama zor zamanlar yaşayan 
ülkelerde de benzer çabalar mevcuttu. Bunların çıkışı eş zamanlı oldu. Bazı 
gayretler birbirleriyle koordineli yürüdü. Bazıları ise irtibatsız şekilde devam 
etti. İslâm âleminin en doğusundan en batısına, kuzeyinden güneyine kadar 
kendini gösteren tüm İslâmcı gayretler, uluslararası siyasette, ekonomide, eği-
timde ve bilimde Batı dünyası karşısında zayıflayan İslâm ümmetini ve ümme-
tin elinde tuttuğu siyasî iktidarları ve kurumları tarihteki ihtişamlı dönemle-
rine geri döndürmeye, en azından, devam eden olumsuz gidişatı durdurma-
ya odaklanmıştı. Aklın yolu birdi ve cevabı acil ilk soru, “bu durumdan nasıl 
kurtuluruz?” oldu. Fakat bu soruya doğruya en yakın cevabın verilmesi diğer 
bir sorunun cevabına bağlıydı: “Biz bu hale nasıl düştük?”

Sorulara verilen cevaplar ve bunlara binaen ortaya koyulan çaba ve yön-
temler ihya, tecdid veya ıslah kavramlarıyla da ifade ediliyordu. İhya dirilişi, 
tecdid yenilenmeyi, ıslah ise düzeltme ve iyileştirmeyi ifade etmekteydi. Za-
manla bu faaliyetler şahsi olmaktan çıktı ve son yüzyılda İslâm dünyasının dü-
şünce ve siyasetinde hayli etkili olan organize hareketlere dönüştü.

İslâmcıların Müşterek ve Farklı Yönleri

İslâmcı ilim ve fikir adamlarının söz konusu sorulara verdikleri cevaplar-
da görüş birliği halinde olduklarını söylemek pek mümkün değilse de, İslâm-

1. İsmail Kara, Türkiye’de İslâmcılık, İstanbul: Yeni Şafak Kitaplığı, 1995, s. 14-5
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cı kimliği teşkil eden bazı ortak kabullerin bulunduğunu vurgulamamız gere-
kir. İslâm dininin gelişmeye ve ilerlemeye mani olmadığı, Batı medeniyetine 
üstünlük sağlayan unsurların esasen müslümanlardan alındığı, müslümanın 
hiç bıkmadan çalışması ve güçlenmesi gerektiği, milletin ve ümmetin birlik 
ve beraberliğinin elzem olduğu gibi meseleleri savunmada İslâmcılar söz bir-
liği etmişlerdir. Yine müslümanları tevhid prensibi temelinde saf ve sağlam 
bir inanç sahibi kılmak, eğitim ve öğretimi ıslah etmek, aktif ve müteşebbis 
bir müslüman tipi ortaya çıkarmak, yeni ve kapsamlı bir cihat fikri geliştire-
rek düşmanla mücadele alanlarını çeşitlendirmek gibi ortak hedefleri benim-
semişlerdir. Bu gayeler çerçevesinde bid’at ve hurafelerin reddi, medrese ve 
tarikatların ıslahı gibi konulara ağırlık vermişlerdir.

Diğer taraftan, mesela ihya hareketine “nereden başlamalı” sorusuna ve-
rilen İslâmcı cevaplarda önemli farklılıkların olduğunu görmekteyiz. Cema-
leddin Efgânî’nin (ö.1897) bu bağlamdaki cevabı özgürlük ve inkılap olmuş, 
ömrünü ülke ülke dolaşarak geçirmiş, gittiği yerlerde siyasî faaliyetlere inan-
dığı hedefler doğrultusunda ya bizzat katılarak ya da danışmanlık yaparak mü-
dahale etmişti. Öğrencisi Muhammed Abduh (ö.1905) ise siyasete mesafeli 
durmayı yeğlemiş, ıslahatçı bir mantıkla kurumların iyileştirilmesi, eğitimde 
reforma gidilmesi, kabiliyetli öğrenciler yetiştirilmesi, dinî düşünce ve aki-
denin saf ve berrak hale getirilmesi, dinî meselelere modern çözümler üretil-
mesi türünden konular üzerine yoğunlaşmıştı. Abduh’un öğrencisi Reşid Rı-
za (ö.1935) ise hocasının ölümünden sonra onun modernleşmeci ıslahat çiz-
gisini terk ederek, kendisine ondan miras kalan Menâr ekolünü daha siyasî, 
aynı zamanda muhafazakâr ve selefî bir çizgiye yerleştirmişti.

Tecdid ve ıslah gayretlerinin tamamlayıcı bir parçası olarak silahlı mü-
cadeleyi benimseyen hareketler de yok değildi. Bengal’de Hacı Şeriatullah 
(ö.1840) tarafından kurulan ve Dûzû Miyan (ö.1862) ile büyüyen Ferâizi 
hareketi, İngiliz sömürgeciliğine ve onların Hindu işbirlikçilerine karşı cihat 
açtı. Sih güçlerine karşı Hindistan’da yıllarca silahlı mücadele yürüten Sey-
yid Ahmed Şehid Barelvî (ö.1831) ve onun Tarîkat-ı Muhammediyye teşkila-
tı da aynı yöntemi izledi. Endonezya’da Tuanku Imam Bondjol ile Hacı Mis-
kin’in Hollanda sömürgeciliğine karşı cihadı ise tarihe Pedri Hareketi (1803-
1837) olarak geçti. Şeyh Osman ibn Fûdî veya diğer ismiyle Osman dan Fo-
dio (ö.1817) Batı Afrika’da sadece bir ıslahatçı olarak kalmadı, şeriatın hü-
küm süreceği bir devletin tesisi için silahlı mücadeleye de yöneldi. Kuzey Af-
rika’da ise aslında bir tarikat hareketi olan Senûsiyye özellikle Şeyh Ahmed 
Şerif es-Senûsî (ö.1933) zamanında Fransız, İtalyan ve İngiliz işgaline karşı 
sert ve yer yer başarılı bir direniş gösterdi.
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İslâmcı şahsiyetlerin dinî geleneği hangi ağırlık ve üslupta sorguladıkları 
veya lâdinî mihraklara karşı reaksiyoner olup olmadıkları, yazar ve araştırma-
cılar nazarında onların modernist veya muhafazakâr olarak değerlendirilme-
lerinin kıstaslarıydı. Mesela Seyyid Ahmed Han (ö.1898) ve Efgânî’nin ikisi 
de modernist ve akılcı olmasına rağmen, Ahmed Han’ın natüralizme kayan 
görüşleri, Efgânî’nin bile tahammül edemeyeceği ve bu sebeple reddiye yaza-
cağı derecede aşırı düzeylerdeydi. Osmanlı dönemi İslâmcılarından Mustafa 
Sabri (ö.1954), Said Nursî (ö.1960) ve Elmalılı Hamdi’nin (ö.1942) üçü de 
muhafazakâr kişiliklerdi. Fakat ilki içtihada karşı, ikincisi içtihat yanlısı ol-
makla beraber günün şartlarını elverişli bulmadığı için muhalif, üçüncüsü ise 
içtihada taraftardı.2 Osmanlı’nın Mustafa Sabri, İskilipli Âtıf (ö.1926), Said 
Nursî gibi muhafazakâr İslâmcıları genellikle Cumhuriyet devrimlerine mu-
halif bir pozisyon almışlar; modernist olarak vasfedilen İzmirli İsmail Hak-
kı (ö.1946), M. Şerafettin Yaltkaya (ö.1947), Şemseddin Günaltay (ö.1961) 
gibi isimler ise laik idarede önemli görevlere getirilmişler, hatta yeni rejimin 
tasarruflarını savunan bir söylem geliştirmişlerdi.

İslâmî Akımları Nasıl Tasnif Edebiliriz?

Çalışmamızın bundan sonraki kısmı, günümüz İslâm dünyasının üç büyük 
akımı olan gelenekçilik, ıslahatçılık ve modernizmin temel özelliklerini bir-
birleriyle mukayeseli şekilde ortaya koyacak, bunların şahıs veya teşkilat ola-
rak önemli temsilcilerini nazara sunacaktır. Bu akımların nasıl tespit edildi-
ğini öncelikle belirtmek gerekebilir. Bu üçlü tasnifin tespitinde şu kriterlerin 
yardımcı olduğunu söyleyebiliriz: Dinin ana kaynaklarına bakışlar, dinî gele-
neğe dönük tavırlar, din-siyaset ilişkilerindeki görüş ve tutumlar, İslâm ale-
minin bugünkü ana sorunları hakkındaki tespitler ve önerilen çözümler, teş-
kilat karakterleri, liderlik tipolojileri, hitap ettikleri kesimlerin niteliği, odak-
landıkları faaliyet biçimleri, üretim çeşitleri, Batı’ya tavır alış şekilleri.

Yine de söz konusu akımların kesin hatlarla birbirlerinden ayrıldığını söy-
lemek mümkün değildir. Farklı akımlara bağlı oluşumlar arasında geçişken-
likler yaşandığı bir gerçektir. Gelenekçi yapılarda ıslahatçı eğilimlere veya ıs-
lahatçı yapılarda güçlü modernist motiflere sıklıkla rastlamaktayız. Fakat bu 
benzerlik ve geçişkenliklere rağmen, İslâm dünyasında mevcut dinî özellik-
ler gösteren siyasî, ilmi ve kültürel oluşumların söz ve icraatlarına ve tabii ki 

2. Kara, Türkiye’de İslâmcılık, s. 38-9.
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tarihsel köklerine bakarak üçlü bir sınıflamanın yapılmasının ve bu sınıfla-
rın kendi altlarında detaylandırılmasının mümkün olacağını düşünüyoruz.

1. Gelenekçilik

Bir toplum veya toplulukta eskiden kalmış olmaları dolayısıyla saygın tu-
tulup kuşaktan kuşağa aktarılan, üyeler arasındaki manevi bağları güçlendi-
ren, özgüven kazandıran ve belli bir yaptırım gücü olan bilgiler, adetler, dav-
ranışlar, alışkanlıklar, sözlü ya da yazılı kültürel kalıntılar geleneği oluştur-
maktadır. Örneğin mezheplerin, tarikat ve medrese kurumlarının kendileri-
ne özgü gelenekleri bulunmaktadır. Bunlar ümmet veya İslâm geleneği denen 
geleneksel ana bünyede önemli bir kısmı teşkil ederler.

Konumuz İslâmî gelenekçilik olunca, tarihi süreçte farklılaşarak istik-
lalini kazanmış üç ana dinî gelenekten söz edebiliriz. Bunlar selefiyye gele-
nekçiliği, medrese gelenekçiliği ve tarikat gelenekçiliğidir. Aralarındaki tari-
hi rekabetleri de bilinen bu üç geleneğin ortak özelliklerini şu şekilde açık-
layabiliriz:

a. Farklı kökenleri: Selefiyye gelenekçiliğinin temelinde hadis; medrese ge-
lenekçiliğinde fıkıh ve kelâm; tarikat gelenekçiliğinde ise tasavvuf yer al-
maktadır. Dolayısıyla tarihte ve şimdiki hâlde bu akımlar karakterleri iti-
bariyla gelenekçilikte birleşseler de kökleri itibariyla farklılaşmışlardır; 
birbirlerine rakip, bazen de karşıt olmuşlardır.

b. Geleneğin koşulsuz kabulü: İslâmî geleneklerin bünyesinde mutlaka sa-
hih unsurlar kadar sahih olmayan unsurlar da bulunmaktadır. Bu akım 
içerisindeki müessese ve fertleri gelenekçi yapan özellik, sıhhatli-sıhhat-
siz ayrımına gitmeden mensubu oldukları geleneği tüm unsurlarıyla ka-
bullenmeleridir. Gelenek kritik edilemez.

c. Geleneğin muhafazası: Gelenekçi yapıların birincil önceliği geleneğin ne-
silden nesile aktarımının sağlanmasıdır. Ne pahasına olursa olsun, sahip 
olunan gelenek yaşatılmalıdır. Bu yönüyle gelenekçi tam manasıyla mu-
hafazakârdır. Geleneklerin sıhhati yahut bunların çağdaş geçerliliği ve uy-
gulanabilirliği çoğu kez göz ardı edilir.

d. Liderlik özellikleri: Gelenekçi grupların liderleri genellikle şeyh, üstaz, 
allâme, mevlâna, hüccet, molla gibi lakaplarla anılırlar. Tamamına yakını 
geleneksel dinî eğitim almış kimselerdir. Rahle-i tedrisât, yani bir âlimden 
veya şeyhten doğrudan alınan dersler önem arzettiğinden, akademik ka-
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zanımlar liderlik kademelerinde çok belirleyici değildir. Liderler genel-
likle geleneksel kıyafetler giyerler. Başta sarık, üstte cübbe bu kostümün 
temel parçalarıdır. Kıyafetin rengi, giyinim ve örtünüm şekli sadece öz-
gün gelenekleri sembolize etmekle kalmaz, yer yer hiyerarşik statüye de 
işaret eder.

e. Silsilenin vazgeçilmezliği: İslâmî gelenekçilikte silsile bugünü geçmişe bağ-
lar. Silsilesiz gelenek bir hiçtir. Selefiyye gelenekçiliğinde silsile, rivayet 
senedleriyle oluşur. Seneddeki râviler hadis, eser veya haber denilen bu 
rivayetleri sözün ya da fiilin ilk sahibinden alarak birbirleri üzerinden ne-
silden nesile aktarırlar. Selefiyye geleneği, özellikle İslâm’ın ilk üç asrın-
da bu şekildeki nakillerle aktarılan rivayetlerden oluşmuş ve Sünni hadis 
usulü tarafından sahih sayılmış kitapları dinin tartışmasız ana kaynakları 
olarak kabul eder. Kütüb-ü sitte denilen altı hadis kitabı söz konusu kay-
nakların en sahihleri addedilir.

 Medrese gelenekçiliğinde silsile, mevcut ulemâyı ilk fakih sayılan Hz. 
Muhammed’e bağlar. Mesela Hanefî mezhebinin kurucusu olan Ebû Ha-
nife, fıkhını hocası Hammâd’dan, o da hocası en-Nehaî’den, o da hoca-
sı Alkame’den, o da hocası sahâbi İbn Mes’ûd’dan, o da Resûlullah’dan 
almıştır. İlim silsilesi denilen bu zincir, nihayetinde o Resûl’ü gönderen 
ilâhî varlığa bağlandığından, aynı zamanda kutsaldır. Günümüz Hanefî 
medrese hocaları icazet denilen diğer bir silsile ile Ebû Hanife’ye bağla-
narak bu kutsal zincirin son halkası olurlar. İcazet hocadan talebeye ve-
rilen öğretim izni beratıdır. Bizzat hocadan alındığı ve özel bir silsile ile 
geriye doğru mezhebin imamına, oradan da Hz. Resûlullah’a bağlandığı 
için akademiden alınmış diplomadan çok daha değerli kabul edilir.

 Tarikat gelenekçiliğinde ise silsile, mevcut şeyhleri ilk önce tarikatın pi-
rine, oradan da ilk sufi şeyh sayılan Hz. Muhammed’e bağlar. Burada da 
“İlâhî Olan” ile bir irtibat söz konusudur. Her tarikatın bir silsilenâme-
si bulunur. Örneğin Hâlidiyye Nakşîliği’nin silsilesi, Hz. Peygamber’den 
sonra 15. Sırada tarikat piri Şâh-ı Nakşibend’e, 23. Sırada İmam Rab-
bânî’ye, 29. Sırada Hâlid-i Bağdâdî’ye ulaşır. Onun, artık irşad makamı-
na ulaştıkları için manevi terbiyeye yetkilendirdiği yüzlerce müridi, hali-
fe-vekil makamında silsileyi farklı kollardan devam ettirirler. Yetkilendir-
me bir nevi icazettir ve medrese geleneğinde olduğu gibi genellikle yazıy-
la kaydedilir. Fark şudur ki, medresenin icazeti ilmi bir aktarımı, tarika-
tınki ise manevi bir aktarımı temsil eder. Silsilelerdeki kişiler, ilgili grup-
sal yapının ürettiği tabakât ve menâkıb türü kitaplar üzerinden numune 
şahsiyetler olarak sonraki nesillere tanıtılır.
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f. Mertebelerin önemi: Gelenekçi yapılardaki hiyerarşik düzen bir “merte-
be” sistemi şeklinde kendisini gösterir. Bağlılardan bu hiyerarşiyi gözet-
meleri ve hürmet göstermeleri beklenir.

 Selefiyye gelenekçiliği, “İnsanların en hayırlısı benim zamanımda yaşa-
yanlar (sahâbe), sonra onlardan sonraki gelenler (tâbiîn), sonra da onlar-
dan sonraki gelenlerdir (tebeü’t-tâbiîn)…”3 hadisine göre en üst merte-
beleri belirlemiştir. Bu üst tarihi katman selef-i sâlihîn olup, dinin doğru 
şekilde anlaşılması ve yaşanması için bu nesillerin öğretilerinin izlenme-
si gerekmektedir.

 Medrese gelenekçiliğinde ise ilk nesiller (selef) önemli olmakla beraber, 
mertebeler sonraki nesiller (halef) üzerine bina edilmiştir. İslâm’ın üçün-
cü asrından itibaren teşekkül edip gelişen fıkıh mezheplerindeki kurucu 
müçtehitler (mutlak müçtehitler), metodolojide onlara tabi olmakla be-
raber her meselede bağımsız içtihat edebilen müçtehitler (mezhepte müç-
tehitler), bazı konularda içtihat edebilenler (mes’elede müçtehitler), içti-
hada kâdir olmamakla beraber hükümlerin izah ve tercihinde sözü din-
lenen âlimler (sırasıyla muharricler, müreccihler, mümeyyizler), en altta 
da sadece hükümleri taklit suretiyle tatbik eden mukallidler aslında te-
mel hiyerarşiyi oluşturur.

 Tarikat gelenekçiliğinde hiyerarşi esas itibarıyla mürşid-mürid yahut baş-
ka bir deyişle şeyh-derviş ilişkisi biçiminde ortaya çıkar. Bu ilişki dışın-
da Ricâlü’l-Ğayb (Gayb Erenleri) adındaki bilinmeyen/görünmeyen Al-
lah adamlarıyla ilgili üçler, yediler, kırklar gibi; yüksek derecedeki şeyh-
ler ile ilgili ise gavs, gavs-ı a’zam (en büyük gavs), kutub, kutbü’l-aktâb 
(baş kutub), abdâl, evtâd (direkler), nucebâ (seçilmişler) gibi kavramlar 
yine tarikat gelenekçiliğinde gaybî ve manevi hiyerarşiyi gösterir.

g. Metin merkezcilik: Gelenekçi yapılar dinî ve dünyevi meselelerde naklî 
bilgi ve teklifleri aklî çözümlere tercih etme eğilimindedirler. Selefiyye 
gelenekçiliğinde hadis mecmuaları ve şerhleri, medrese gelenekçiliğinde 
akiaid ve fıkıh, tarikat gelenekçiliğinde tasavvuf klasikleri temel başvuru 
kaynakları olarak öne çıkar. Dönemlerinde geçerli olan görüş ve çözüm-
lemelerin günümüzde de uygulanabilir olduğu düşünülerek, bu bilgilerin 
yer aldığı eserler birinci el kaynak addedilir.

h. Erkek egemen yapı: İslâmî gelenekçilikte kadının statüsü ve rolü ister is-
temez gelenekçi kalıplar içerisinde kalmaktadır. Bu bakış açısıyla kadın 

3. Muhammed b. İsmail el-Buhârî, Câmi’u’s-Sahîh, Fedâilü’l-ashâb: 1.
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sosyal hayattan büyük ölçüde soyutlanmış olmakta, kadının görevi evi-
nin işleri ve çocuklarıyla sınırlı kalmaktadır. Kadının tesettürüne diğer 
akımlara kıyasla daha fazla ihtimam gösterilir. Gelenekçi teşkilatlar baş-
tan aşağı erkeklerin egemen olduğu yapılardır. Çalışma ve eğitim saha-
larında iki cinsin yollarının zarureten kesiştiği durumlarda sıkı bir ayrış-
tırma uygulanır. Bölünmüş mekânlar, müstakil toplantılar, farklı sınıflar 
ve hocalarla bu ayırım gerçekleşir.

 Tarikat gelenekçiliği bu bakımdan diğerlerine göre daha toleranslı bir ba-
kışa sahiptir. Kadınların tarikata intisabı genellikle kabul görür. Bazı ta-
rikatlarda kadınların şeyh makamına yükseldikleri bile görülür. Kadın ve 
erkeğin zikir ve sohbet meclislerinde birlikteliğine dahi rastlanabilmek-
tedir. Huşû ve vecd durumunda kişinin kalbi ve zihninin Allah dışında-
ki her şeyden (mâsivâ) uzaklaştığı iddiasına binaen böyle beraberliklerin 
mahzuru olmadığı düşünülmektedir. Bu yönüyle tarikat yapıları kadın 
dindarlığını yükselten toplumsal bir işlev görürler.

 Vehhabiliğin bir devamı sayılan Suudi Selefiliğine bağlı dünya çapındaki 
kurum ve cemaatler, el-Kaide ve Işid gibi organizasyonlar Selefiyye gele-
nekçiliğini takip eden oluşumlardır. Hint kıtasının bir buçuk asırlık Di-
yobendiyye teşkilatı ve Diyobendiyye kökenli Tebliğ Cemaati ve Taliban 
gibi kuruluşlar medrese gelenekçiliği içinde değerlendirilebilir. Yine Hint 
kıtasından Birelviyye cemaati ve İslâm dümyasındaki irili ufaklı tarikat-
lar, tarikat gelenekçiliğini bugüne taşıyan yapılardır.

2. Islahatçılık

Aslı Arapça bir kelime olan ıslahat, kökü “sulh” olan “ıslah” kelimesinin 
çoğuludur. Islahat, genel olarak herhangi bir usulde, kurumda ya da devlet 
düzeninde eskimiş, bozulmuş ya da aksayan yanları düzeltmek, iyileştirmek, 
eksikleri tamamlamak, bozulmaları onarmak, gayesine elverişli hale getirmek 
manasına gelmektedir. Islahatçılar bozulmayı, eskimeyi İslâmîyet’in kendisin-
de aramazlar. Bozulma İslâmî din anlayışında, yaşantılarında, dinî kurumlar-
da, eğitim müesseselerinde, devlet düzeninde, kısacası cemiyette, siyasette ve 
düşüncede olmuştur. Islahatçı akımlar bunları düzeltmeye, iyileştirmeye çalı-
şır. Düzelmeyecek bir durumdaysa radikal bir tavır sergileyerek yıkıp asli hali 
ve doğrusu ne ise onu inşa etmeyi deneyebilir. Bu köklü değişim talebi daha 
çok siyasî alanda dillendirilir. Bu durumda ıslahat, inkılap kavramını da içi-
ne alacak bir manaya tahavvül eder.
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Kültürel ıslahatçılar ile siyasal ıslahatçılar arasında usul ve yöntem açısın-
dan belirgin farklar bulunmasına rağmen her iki ıslahat tarzının ortak özel-
liklerini şu şekilde sıralamak mümkündür:

a. Islahatın hedefi: Islahatçılara göre müslümanların içinde bulunduğu kö-
tü durum İslâmiyet kaynaklı değildir. Asıl nedeni Müslümanların yaptık-
ları yanlışlarda aramak gerekir. Bu durum İslâmcılık metinlerinde “kaba-
hat İslâm’da değil müslümanlardadır” mealindeki ifadelerde dile getiri-
lir. Islahatçılara göre, İslâmiyet’in karşısındaki dış güçler de yine müslü-
manların hatalarına bağlı olarak İslâm toplumunun gerilemesinde ve çö-
küşe geçmesinde etkili olmuşlardır. Bu şer odaklarına karşı kültürel ve-
ya siyasî bir savaşım vermek mecburiyeti bulunmaktadır. İşte bu noktada 
modernist İslâmî akımların öncelikle gündeme aldıkları “dinin eleştirel 
analizi” türünden çabalara ıslahatçılıkta rastlanmaz. Zira kabahat dinde 
değil kendi kusurlarımızda ve dış güçlerdedir.

b. Dinî geleneğe bakış: Bozulmada, çürümede ve geri kalmada yanlış gele-
neklerin de rolü olduğu düşünüldüğü için, düzeltme ve inşa hareketinde 
geleneğe saygı duymaya, onu korumaya öncelik verilmez. Yani bu konu-
da ıslahatçılar muhafazakâr değildir. Bu husus, ıslahatçı akımı kategorik 
olarak gelenekçilikten ayırır.

 Fakat ıslahatçılar pratik bir fayda görmedikleri için derin bir gelenek sor-
gulamasına da gitmezler. Zira böyle bir sorgulama girişimi geniş kitlele-
re hitap eden gelenekçi oluşumlar ile, onlarla aynı kitlelerden güç devşi-
ren ıslahatçı akımlar arasında bir engel oluşturacaktır. Islahatçılar bunu 
göze alamazlar. Geleneği eleştirdikleri için kendilerinden uzaklaşacak in-
san kaynağı, eleştirel davranmakla elde edilecek faydadan daha gerçekçi 
ve önceliklidir. Bu pragmatik tutum, dinî geleneğin eleştirisini gündemi-
nin başına alan İslâm modernizmi ile ıslahatçılığın bariz farkını göster-
mektedir.

c. Batılılaşma ve moderniteye yaklaşım: Islahatçılıkta batılılaşma ve moder-
nizm eleştirisi çok güçlüdür. Fakat diğer taraftan seçmeci bir mantıkla ve 
faydacı gayelerle ileri bir medeniyet addettikleri Batı’dan ve modern dün-
yadan yararlanma yoluna gidilir. Bu ikilem hem gelenekçiliğin hem de 
modernizmin ıslahatçılığa karşı yönelttiği tenkitlerin zeminini teşkil eder. 
Gelenekçiler, Batı medeniyetine ve yabancı menşeli gayr-i İslâmî değerle-
re öykündükleri için ıslahatçıları eleştirmektedirler. Modernistler ise san-
ki bir tutarlılılık talep eder tarzda, ıslahatçıların modernite karşıtlığını çe-
lişkili bulurlar. Madem Batı düşmanlığı yapılmaktadır; o halde –seçme-
ci davranılsa bile– niye Batı’nın kendi içinden ürettiği kurum ve fikirlere 
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değer atfedilmektedir? İslâm modernistlerine göre bu yaklaşım ciddi bir 
çelişkiye işaret etmektedir.

d. Temel kaynak ve referanslarda nakil-akıl dengesi gözetilmeye çalışılır. Ne 
gelenekçiliğin ağırlıklı olarak nakil merkezli yaklaşımı, ne de İslâm mo-
dernizminin aklî çözümlemeleri öne çıkarıp naklî kaynakları görmezden 
gelen yaklaşımı ıslahatçılıkta doğru bulunur. Bunlar ifrat ve tefrit uçları 
olarak değerlendirilir. Bununla birlikte ıslahatçı yapıların kiminin diğe-
rine göre daha nakilci veya daha akılcı oldukları görülmektedir. Bu hu-
sus aynı amaçlar için çalışan ıslahatçıların niçin birbirlerine rakip olduk-
larının ve aralarında anlaşmazlık yaşadıklarının cevaplarından bir tane-
sidir. Diğer taraftan bu dengeciliğin bazen hem gelenekçiler hem de mo-
dernistler tarafından faydacılık ve fırsatçılık olarak değerlendirildiği gö-
rülmekte, usul ve yöntem açısından sağlam bir metodolojik zemine otur-
madığı ileri sürülmektedir.

e. Islahatçı oluşumlarda sürekli bir faaliyet, dinamizm ve teşkilatçılık gö-
ze çarpar. Söz ve yazı yerine iş, eylem ve hareket ön plandadır. Yani ıs-
lahatçılar teoriye değil pratiğe dönük çalışmaya yatkındırlar. Bu durum 
ıslahatçılığın teorik bir temelinin olmadığı anlamına gelmez. Bilakis ısla-
hatçı yapıların kurucuları ve teorisyenleri arasında çok güçlü ilim ve fi-
kir adamları bulunmaktadır. Fakat üretilen malzemeye bakıldığında, te-
orik çıktıların dahi çoğu zaman insanları iş yapmaya motive eden, bunun 
yolunu ve yordamını gösteren bir muhtevaya sahip oldukları görülür.

f. Faaliyetler ve gözetilen amaçlar, dinî-ilmî meseleler ile alakalı olmaktan 
ziyade siyaset, ekonomi, eğitim-öğretim, basın-yayın odaklıdır. Zira ısla-
hı gerektiren bozulma dinin kendisinde olmamış, daha çok toplumsal ve 
siyasî alanlarda vuku bulmuştur. Dolayısıyla müslümanlar nerede “düştü-
lerse” oradan “ayağa kalkmaları” gerekir. En fazla ne taraftan “darbe yi-
yorlarsa” oraya tahkimat yapmaları beklenir. Kuşkusuz bu tahkimatın ana 
malzemesi dinin kaideleri, emir ve yasaklarıdır. Islahata muhtaç alanlara 
yaptığı katkı nispetinde dinî ve ilmi konular gündeme alınır, ama bunlar 
mensupların ve halkın önüne öncelikli meseleler olarak konulmaz.

g. Faaliyet alanları itibarıyla entelektüel bir birikime sahip olmak gerekti-
ğinden, ıslahatçı teşkilat kadrolarının elit bir tabaka oluşturdukları göz-
lemlenir. Hitap ettikleri kesimler de haliyle kendilerini anlayacak seviye-
de insanlardan oluşmaktadır. Bu, sıradan halkın anlayacağı basit vaaz ve 
nasihat diline sahip gelenekçi akımlarda pek bulunmayan bir karakterdir. 
Bu özellik nedeniyledir ki ıslahatçı akımların zaman zaman geniş halk kit-
lelerine ulaşmakta, onları cezbedecek bir dinî söylemi geliştirmekte zor-
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landıkları, seçkinci bir konuma kendilerini mahkum ederek kuşatıcı ol-
maktan uzaklaştıkları gözlenmiştir.

h. Gelenekçi cemaatler ile kıyaslandığında ıslahatçı cemaatlerde daha sıkı 
disiplin, daha katı hiyerarşi ve daha resmî ilişkiler göze çarpar. Teşkilat-
çı mantık baskındır. Modern organizasyon yapılanmasının gerektirdiği 
seçimle yapılan atamalar, istişare ve yönetim kurulları, iş bölümüne da-
yalı icracı komisyonlar, tüzük ve yönetmelikler, denetim mekanizmaları, 
üyelik prosedürleri, yükselme kriterleri gibi hususlar duruma göre legal 
veya illegal biçimlerde uygulanır.

i. Gelenekçi cemaatlere kıyasla ıslahatçı oluşumlarda kadınların faaliyetlere 
daha geniş katılımı gözlenir. Müslüman kadının toplumsal rolü ıslahatçı-
lığın mesele ettiği alanlardan birisidir. Bu nedenle geleneksel dinî değerler 
altında baskılanmış kadının çağdaş müslüman toplumda erkekle birlikte ıs-
lahat çabasına doğrudan müdahil olması bir zorunluluk olarak görülür.

j. Islahatçı teşkilatlarda liderliğe yükselmede bir kriter olarak dini tahsil faz-
la önem arz etmez. Üst kadrolarda daha çok seküler eğitimden gelen tek-
nokrat, mühendis, ekonomist, eğitimci ve gazeteciler bulunur. Kültürel 
ıslahatçı yapılardan Nurculuk ve Süleymancılık hareketlerinin kurucula-
rı olan Said Nursî ile Süleyman Hilmi, yine Hint alt kıtasının önemli dinî 
organizasyonlarından Nedvetü’l-Ulemâ’nın meşhur önderi Ebü’l-Hasan 
en-Nedvî, her biri sahalarında tanınmış din âlimleridir. Bununla birlikte 
siyasal ıslahatçı hareketlere baktığımızda, sanılanın aksine dini sahada bir 
diplomaya veya icazete sahip olmayan birçok lidere rastlamaktayız. Ha-
san el-Bennâ ile Seyyid Kutub bir eğitimci, Ebü’l-A’lâ Mevdudî bir gaze-
tecidir. Necmettin Erbakan bir mühendis, Alija İzzetbegoviç bir hukuk-
çudur. Organizasyon becerisi, yönetim tecrübesi, karizmatik kişilik, teş-
kilat deneyimi gibi hususlar dinî ilimlerde yetkinlikten daha önemli kri-
terler olarak karşımıza çıkmaktadır.

 Islahatçı oluşumları iki alt akım halinde incelemek mümkündür. Türki-
ye’de Nurculuk, Endonezya’da Muhammediyye gibi gibi kültürel ıslahat-
çı hareketler sadece sosyal ve kültürel çalışmalar üzerinde yoğunlaşmak-
ta, siyasî faaliyetlerden mümkün olduğunca uzak durmaktadırlar. Bu ça-
lışmaların tabandan tavana bir inşa gayreti içinde olduklarını söyleyebi-
liriz. Arap dünyasında İhvan-ı Müslimin ve Hizbü’t-Tahrir, Hint İslâm 
coğrafyasında Cemaat-i İslâmî gibi siyasal ıslahatçı hareketler ise yöneti-
min ıslahını hedeflemekte, dolayısıyla iktidarı ya da devleti ele geçirme-
yi amaçlamaktadırlar. Islah gayretleri, tavandan tabana doğru bir rotayı 
izlemektedir.
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3. Modernizm

Batı’da modernizm anahatlarıyla Aydınlanma ile ortaya çıkmış, özellik-
le 19. Yüzyılın ikinci yarısında ve 20. Yüzyılın ilk çeyreğinde hakim bir dü-
şünce sistemi haline gelmiştir. Dayandığı temel düşünce, geleneksel kurum-
ların, geleneksel sanatın ve edebiyatın vs. artık miadını doldurduğu, bu ne-
denle bunları terkederek çağdaş değerlere uygun, bilimsel verileri esas alan, 
akıl merkezli yeni bir evrensel kültür ve anlayışın geliştirilmesi gerektiğidir. 
İslâm modernizmini, yahut diğer bir deyişle “İslâm çağdaşçılığı”nı bu açıkla-
ma bağlamında tanımlayıp anlamak gerekir.

Modernist akımın tecdid hareketlerinden veya ıslahatçılıktan farkı nedir?

a. Geleneğe bakışı: Gelenekçi ve ıslahatçı nitelikli günümüz İslâmî akımla-
rının neredeyse tamamı, İslâm medeniyetinin çöküşünün ve müslüman-
ların Batı karşısında gerilemesinin sebebinin İslâm dini değil, müslüman-
lar olduğu tezini desteklemektedir. Buna ilaveten dışımızdaki emperya-
list güçlerin yapmış olduğu tahribat da gündeme getirilmektedir. İslâm 
modernistleri ise büyük bir cür’etle bozulma ve çöküşün asıl sebebinin 
ne dış güçler ne de İslâm olduğunu, asıl sorunun “bugüne İslâm diye ge-
len din” olduğunu ileri sürerek dinin kaynaklarını, dinin anlaşılma usül-
lerini ve sürüp gelen dinî geleneği derin bir sorgulamaya tabi tutmakta-
dırlar.

b. Akıl merkezciliği: Gelenekçilikte naklî bilgi ve teklifler tercih ediliyor 
iken, ıslahatçılık nakil-akıl dengesini gözetmeye çalışmıştır. Modernist 
çözümlerde ise genellikle akıl ön plandadır. Dolayısıyla İslâm moderniz-
mi hayli rasyonel bir temele dayanır. Modernist yorumun dinî metin ile 
ilişkisi, daha çok metnin literal anlamı üzerinden değil, metnin bağlamı 
üzerinden kurulmuştur.

c. Nazari yönü ve gevşek organizasyon yapısı: İslâm modernizminde icra-
at yerine söz ve yazı ön plandadır. Yani modernizm, nazari yönü baskın 
bir cereyandır. Bu nedenle bu akımla ilişkisi olan kesimlerde teşkilatçılık 
yaygın değildir. Şifahi ve kitabi faaliyetler daha çok küçük ölçekteki aka-
demik ve kültürel nitelikli kurumlar üzerinden yürütülür. Tüzel hüviyete 
sahip olmayan ve genellikle internetten irtibatlı sanal gruplar üzerinden 
teşkilat boşluğu doldurulmaya çalışılır. Söz konusu kurumlara üyelik ba-
ğından ziyade gevşek bir sempatizanlar ağından bahsedilebilir. Teşkilat 
mensubiyeti mantığı içinde hareket etmeyen, gönüllülük veya takipçilik 
olarak niteleyeceğimiz oluşumlardan söz edilebilir. Genellikle bireyselli-
ğin ön planda olduğu bu oluşumlarda hiyerarşik düzen veya cemaat/ör-
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güt disiplini altındaki ilişkiler çoğunlukla reddedilmektedir. Söz konusu 
bireysel ve liberal tarz, uzun soluklu ve kapsayıcı organizasyonlara im-
kân vermemektedir. Grup içi bölünmelere sıklıkla rastlanmaktadır.

d. Siyasetle ilişkileri: Bahsettiğimiz bu karakter, İslâm modernizminin “si-
yasal” olmaktan çok “kültürel” yönü baskın bir hüviyet taşımasının da 
doğal nedenidir. Zira siyasallık böyle bir gevşek yapının kaldıramayacağı 
bir örgütlülüğü gerektirir. Fakat Abduh, Fazlurrahman, Muhammed Ar-
koun gibi modernistlerde gördüğümüz biçimde, bu “kültürellik” siyasî-
ler ile kurulan güçlü “bireysel” ilişkilere engel olmaz.

e. Öncülerin profili: Öncüleri veya sözcüleri daha çok akademik İlahiyat eği-
timi almış, sosyal bilimler formasyonuna sahip ve felsefî birikimleri yük-
sek kişilerden oluşur. Geleneksel dinî eğitimden geçen Fazlurrahman gi-
bi meşhur modernistler, bu müktesebatlarını gelenekle hesaplaşmak için 
ustalıkla kullanmışlardır. Ayrıca, pozitif bilimlerde kariyer yapmış bazı 
şahsiyetlerin de din-bilim irtibatını kurmak adına Kur’ân merkezli mo-
dernist dinî söylemler geliştirdikleri, bu fikirler etrafında kurumsal faali-
yetlere giriştikleri görülmektedir.

f. İslâm modernizmi ve Kur’ân: İslâm modernizmi “bugüne İslâm diye gelen 
din” hakkında sorgulama yaparken doğal olarak İslâmiyet’in ilk kaynağı 
olan Kur’ân-ı Kerim’i tek ölçüt olarak ele almaktadır. Zira Kur’ân, mo-
dernist akıma göre, her ne kadar yorumlanırken tefsir, hadis, fıkıh, kelâm 
gibi geleneksel dinî ilimlerin tahrifatına uğramış olsa da metin olarak bo-
zulmadan bugüne intikal etmiştir. İkinci kaynak olan Sünnet’in muhteva-
sındaki hadisler ise Kur’ân’ın sahip olduğu sıhhat ve güvenilirlikten yok-
sundur. Dolayısıyla başta hadisler olmak üzere fıkhî, kelâmî, mezhebî ta-
savvufî tüm dinî metinler ve bu metinler etrafında oluşmuş usüller, an-
layışlar ve kurumlar modernistlerin tenkit odakları olmaktadırlar. Mo-
dernistlere göre sadece Kur’ân’dan ilham alınarak çağdaş sorunların üs-
tesinden gelinebilir. İslâmiyet’in yeniden zamana damgasını vurması an-
cak bu metotla gerçekleşebilir.

 Temel kaynak olarak Kur’ân’a yapılan söz konusu güçlü vurgu, Kur’ân 
İslâmcılığı, Kur’ân’a Dönüşçülük, Kur’âniyye (Kur’ânizm) gibi isimlerle 
adlandırıldı. Hindistan’da Seyyid Ahmed Han, Mısır’da Muhammed Tev-
fik Sıdkî (ö. 1920) ve günümüzde Ahmed Subhî Mansûr, Pakistan’da Ah-
med Pervîz (ö. 1985) bu ekolün en bilinen isimleridir. Ekol mensupları, 
Kur’ân’ın başka bir kaynağa ihtiyaç bırakmayacak şekilde açık, anlaşılır, 
yeterli, her şeyi kapsayan ve kendi kendisini açıklayan bir özellikte oldu-
ğunu, manasının da herkesin anlayacağı biçimde metinde içkin olduğunu 
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kabul ettiler. Kur’ân âyetlerinin metin manalarının tümüyle “umumi ve 
evrensel” olduğunu söylediler ve âyetleri “güncelleştirme” yoluyla çağ-
daş olaylara tatbik ettiler. Zira ilâhî metin dinamiktir, dolayısıyla onun 
her şartta ve her bir zaman ve mekânda söyleyecek sözü ve verecek ceva-
bı vardır.

 İslâm modernizmi içinde “tarihselciler” denilen diğer ekol ise, Kur’ân’ın 
güncelleştirilmesini “Kur’ân’ın indiği tarihsel şartları” görmezden gele-
rek yaptığı için Kur’âncılık diye de adlandırılan metinselci modernizmi 
eleştirmektedir. Fazlurrahman (ö.1988), Nasr Hamid Ebû Zeyd (ö.2010), 
Abdülkerim Suruş gibi tarihselcilere göre, Kur’ân’daki hükümlerin ger-
çek sebeplerini anlayabilmek için mutlaka o tarihi dönemin şartları dik-
kate alınmalıdır. Zira anlam, “Allah tarafından bir kere kastedilmiştir ve 
keşfedilmek üzere orada duran bir şeydir. Bunu keşfetmek için de tari-
hi göz önünde bulundurmak gerekir”.4 Tarihi sebepler ve şartlar anlaşıl-
dıktan sonra, çağımıza uygun hükümler Kur’ân temelli olarak türetilme-
lidir. Eğer böyle yapılmaz da “evrensel” olduğu düşüncesiyle sadece me-
tin ve literal anlam esas alınarak Kur’ân yorumlanırsa, keyfîlik ve subjek-
tiflik dolayısıyla manada tahrif ihtimali artar.

g. Metinselci ve tarihselci yönleriyle İslâm modernizmi düşüncesi ciddi ten-
kitlere maruz kalmıştır:

 Kur’ân âyetlerinin Sünnet ve icma-i ümmet dikkate alınmadan yorum-
lanması ve içtihada malzeme yapılmasının keyfî ve subjektif hüküm ve 
fetvalara meydan verdiği belirtilmiştir. Söz konusu kaynakların devre dı-
şı bırakılması modernistlere çok geniş bir alanda herhangi bir kısıt olma-
dan ve çoğu kere metodolojik ve ahlâkî tutarlılık taşımadan serbestçe söz 
söyleme imkânı vermektedir.

 Modernizm doğruya ulaşmak için değil, Batılı değerlerin ve çağdaşlığın 
gereklerini sağlamak için uğraş vermektedir.

 Modernistlerin çözmek istediği sorunlar, oryantalizmin sorun diye orta-
ya koyduğu meselelerdir. Bunların çözümü için de oryantalizmin öneri-
leri dikkate alınmaktadır.5 Bu durum İslâm modernizminin aslında “dış-
tan tahrip” amacındaki oryantalizmin üstü kapalı formu olduğu çağrışı-
mını yaratmaktadır ve “içten tahrip” algısına güç katmaktadır.

4. Ömer Özsoy, Kur’ân ve Tarihsellik Yazıları, Ankara, 2004, s. 81.
5. Mehmet Paçacı, Çağdaş Dönemde Kur’ân ve Tefsire Ne Oldu?, İstanbul, 2008, s. 39, 

42, 66.
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 Söz konusu modern seslerin genellikle Avrupa ve Amerika’dan yüksel-
mesi haliyle kuşkucu bir istifhama sebebiyet vermekte, Batı’nın seküler 
ve pozitivist hegemonik baskısı altında üretilmiş farzedilen bu yeni fikir-
lerin ne derece İslâm’a uygun olduğu sürekli sorgulanmaktadır.

 Gelenek sorgulamasının nerede başlayıp nerede sonlanacağı tam olarak 
belli olmadığı için, modernistler üzerindeki kuşkular hiç kalkmamıştır. 
Abduh örneğinde olduğu gibi Sünnet’i kabul eden mutedil bir moder-
nist söylemden, âyetleri veya ibadetleri yürürlükten düşürecek bir boyu-
ta uzanan geniş bir tayfta kimin ne söylediği, neyi niçin savunduğu, ne-
yi kabul edip neyi reddettiği genellikle kafa karışıklığına neden olmakta, 
bu da modernist akıma olan güveni tümden sarsmaktadır.

 Bazılarının din aleyhtarı çevrelerle uzlaşık tavır ve söylemleri, dini ha-
yatlarındaki görünür zaaf ve gevşeklikleri müslüman kamuoyunun genel 
olarak tepkisini çekmekte, önerdikleri tecdid ve ıslah çözümlerinin lâdinî 
olarak anlaşılmasına yol açmaktadır.

Sonuç

Batı’nın müslüman toplumlara yönelik siyasî, askerî ve kültürel nitelikli 
tehdit, tahakküm ve işgaliyle ortaya çıkan ve hâlen sürmekte olan kriz, fark-
lı tepkileri doğurmuş ve tepkiler İslâm coğrafyasının merkez bölgelerinden 
başlamak üzere birçok ülkede farklı vurgulara sahip çözümler ve programlar 
geliştiren dinî oluşum ve hareketlerin ortaya çıkmasına yol açmıştır. Normal 
karşılanması gereken bu gelişmenin aynı zamanda bir iç ihtilaf, tefrika ve ça-
tışma durumuna da sebebiyet verdiği aşikârdır.

Mensubu olduğumuz dinin ana kaynaklarının (nasların) ihtilafa müsait 
doğası, içinde bulunduğumuz sosyal, siyasî, kültürel, psikolojik çeşitlilik ve 
insan düşüncesinin asla yatışmayan yapısı, söz konusu çözüm, metot, yöntem 
ve teşkilatlanmaları farklılaştırmaya devam edecektir. Belki göz korkutan bu 
çeşitlilik ve karşıtlıkların her biri, günbegün geliştirilmekte ve sistematik ha-
le dönüşmektedir. Bu durumun bir zenginlik olduğunu gözden kaçıramayız. 
Daha önce görülmemiş biçimde maruz kaldıkları meydan okuma ve yıkımlar 
karşısında müslümanların ürettiği teorik ve pratik cevapların, bu uzun fetret 
döneminin ardından umutla beklenen ve uğrunda çalışılan salah ve felah dö-
nemine yapılan çok değerli düşünsel yatırımlar olduğunu burada belirtme-
liyiz. Yeter ki bu çeşitlilik ve ihtilaflar, Allah’ın menettiği tefrika ve çatışma 
boyutuna taşınmasın.
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Akım ve hareketler arası diyalog fırsatlarının tesisi, sadece tefrikanın önü-
ne geçmede değil, işbirliği geliştirmede ve fikir ve enerji israfının önlenme-
sinde her zaman yardımcı olmaktadır. Buluşma, görüşme, konuşma ve tartış-
ma ile ikame edilecek diyalogların sağlıklı yürümesinin ön koşulu tanışma-
dır ve çağdaş İslâmî akımların farklı karakter ve tabiatları hakkındaki sağlık-
lı malumat muhakkak ki bu süreçlerin daha sıhhatli yürütülmesine bir zemin 
oluşturacaktır.
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G ünümüzde iki milyara yaklaşan nüfusuyla müslümanlar dünyanın 
nüfusunun dörtte birini oluşturmaktadır. Mensubu bulundukları İs-

lâmiyet, nüfus itibarıyla Hristiyanlık’tan sonra dünyadaki ikinci büyük din-
dir. Doğrudan müslümanlar tarafından idare edilen elli civarında İslâm ül-
kesi bulunmaktadır. Diğer taraftan azınlık halinde bulundukları pek çok ül-
ke vardır.

Bazı hallerde azınlık olarak nitelenen müslüman nüfus milyonları bulmak-
tadır. Mesela azınlık halinde bulundukları Hindistan’da müslümanların nüfu-
su iki yüz milyon civarındadır. Avrupa’da bile müslüman nüfusu elli milyon 
civarındadır. Bu nedenle günümüz İslâm dünyası denildiğinde sadece günü-
müz İslâm ülkeleri anlaşılmamalıdır. Dolayısıyla İslâm dünyası tabirinin han-
gi kriterlere göre belirlendiği ayrı bir mesele olarak durmaktadır. Müslüman-
ların çoğunluğu teşkil ettiği ve müslümanlar tarafından idare edilen ülkeler 
arasında bile farklılıklar bulunmaktadır. Bunlardan bir kısmı İran örneğinde 
olduğu gibi, bütünüyle “İslâm hukuku” kural ve kanunlarıyla yönetilirken, 
bir kısmı İslâm’ı devletin resmî dini olarak tanımlar. Bir kısmı da Türkiye ör-
neğinde olduğu gibi, laik bir uygulamayı tercih etmişler, anayasalarında dine 
referans vermemişlerdir. Fakat her halûkarda, dünya nüfusunun büyük bir 
kısmını müslümanlar oluşturmaktadır.
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Bu cesamete ve sahip olduğu tabi kaynaklarının zenginliğine rağmen, İs-
lâm ülkelerinin ekonomik büyüklüklerinin (yurt içi gayri safi milli hasılaları) 
dünya ekonomisindeki oranı %5.5’tir. Bu haliyle 2006 verilerine göre İslâm 
ülkelerinin tümünün ekonomik büyüklükleri Almanya’nın ekonomik hacmin-
den daha küçüktür. Keza, İslâm ülkelerinde kişi başına düşen gelir seviyesi 
(1500 dolar civarı) dünya ortalamalarının (7.500 dolar civarı) çok altındadır.

Şüphesiz bu orantısız ekonomik tablo günümüz İslâm dünyasının son bir-
kaç asırdır süregelen siyasî, hukuki ve sosyal bozukluğunun kaçınılmaz bir so-
nucudur. Gerçekten de, uzun bir süredir Batı karşısında bocalaması sebebiyle 
kendisini hemen her alanda yeniden tanımlama gayreti içinde bulunan İslâm 
Dünyası, sosyal, iktisadi ve hukuki düzenini ve hatta neredeyse dini yaşayış 
ve kavrayışını bile tamamen yitirdi ve yeni baştan inşaya koyuldu.

Girişilen bu yeniden inşa faaliyetinde ve varılan noktalarda İslâm’ın an-
laşılması ve rolü büyük yer tutmuştur ve halen de tutmaktadır. Bugün İslâm 
dünyasının hemen her köşesinde, birbirlerini reddeden “İslâmî çıkış yolları” 
gösteren akımlar vardır. Etrafa karşı ilgisiz kalıp, ortaya çıkan yeni gelişme-
leri hesaba katmaksızın, sadece intikal eden metinlerden hareket ederek ve 
hele sadece Kur’an ve Hadise referansla “İslâmî çareler” sunan bu yaklaşım-
lar, zengin tarihi tecrübeyi göz ardı ederek metodolojik bir hata içine düş-
tüler. Son birkaç asırdır Batı karşısında yaşadıkları tecrübenin de mahiyeti-
ni anlayamadılar. Neticede, İslâm dünyası, hem kendisini ve hem de muha-
tabını tanıyamadığı, neredeyse hemen her şeyin anlamını yitirdiği bir boşlu-
ğa düştü. Tabir yerinde ise epistomolojisi çöktü. Aşağıda, bu durumun günü-
müz İslâm dünyasını nasıl bir sosyal, siyasî ve iktisadi zafiyete ittiği ele alın-
maya çalışılacaktır.

Farklı kültür ve medeniyetleri reddetmek bir tarafa, onları merak etmek 
ve hatta araştırmak İslâm medeniyetinin vasıflarındandır. Daha Emevîler dö-
neminde birkaç kişinin bireysel çalışmalarında görülmeye başlanan tercüme 
teşebbüsleri, bilahare Abbasiler döneminde devlet eliyle yapılmaya başlandı. 
Bu meyanda “Beytu’l-Hikme” marifetiyle yapılan tercüme faaliyetleri ve or-
taya çıkan sonuçları başka kültürlere olan merakın en güzel delilidir. Dola-
yısıyla, kendi içinde kapalı kalmak ve tasfiyeci bir tutumla tarihi tecrübesini 
inkâr etmek yerine, diğer kültürleri merak etmek ve incelemek, aynı zaman-
da da zengin tarihi tecrübesine sarılmak, günümüz İslâm Dünyası’nın mese-
lelerini çözmede kapı aralayabilir.

İslâm’ın zuhurundan itibaren müslümanlar tarihi seyir içerisinde kendile-
rine has yeni bir kültür ve medeniyet ortaya koymuşlardı. Bu yeni kültür ve 
medeniyet de kendi içerisinde yerel kültür ve medeniyetlerden beslenen zen-
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gin bir çeşitliliği barındırmaktaydı. Bu “zengin çeşitlilik” altı özellikle çizil-
mesi gereken bir husustur. İslâm medeniyetinin oluşumunda sürekli bir can-
lılık, her türlü kompleksten uzak bir şekilde kendine güven ve aşırı merak söz 
konusudur. Fakat, ortaya çıkan bu zengin çeşitlilik, nihai olarak İslâm kültür 
ve medeniyeti olmuştur.

Müslüman toplumların bu tekamülü, 16. yüzyılın başlarından itibaren 
başlayan bir süreçle, Avrupalı devletlerin doğrudan, ya da dolaylı müdaha-
leleri neticesinde farklı bir mahiyete büründü. İspanyolların ve Portekizlile-
rin öncülüğünde zuhur etmeye başlayan sömürgeciliğin ortaya çıkışıyla baş-
ka istikametlere doğru gelişmeye başladı. Bu durum, yani sömürgeciliğin or-
taya çıkışı, aynı zamanda günümüz İslâm dünyasının problemlerinin de baş-
langıcı sayılabilir.

7 Haziran 1494 tarihinde imzalanan Tordesillas anlaşmasıyla İspanyollar 
ve Portekizliler dünyayı aralarında paylaştılar. Bu anlaşmaya göre Ümit Bur-
nu ile Macellan Körfezi arasında kalan kısım Portekizlilerin, Kuzey ve Gü-
ney Amerika’nın bulunduğu diğer kısım da İspanyolların etki sahası olmuş-
tu. Varılan bu anlaşma neticesinde Portekizliler İslâm coğrafyasında görül-
meye, uzandıkları yerleri sömürgeleri haline getirmeye başladılar. 16. yüz-
yılda Portekizlilerin Kızıldeniz, Yemen açıkları, Basra Körfezi ve Hint Ok-
yanusunda boy göstermelerinin sebebi budur. Pîrî Reis (1465-1553) ve Sey-
di Ali Reis (1498-1562)’in Osmanlılar tarafından zikri geçen bu denizlere 
gönderilmeleri de aynı nedenledir. Osmanlılar gibi, Safeviler Basra Körfe-
zi’nde ve Babürler de Hint alt kıtasında Portekizlilere karşı mücadele etmek 
zorunda kalmışlardı.

Esasında Portekizlilerin varlığı, takip eden yüzyıllarda İslâm dünyası-
nın çok daha şiddetli bir şekilde maruz kalacağı ekonomik baskının haber-
cisi olmuştur. Hatt-ı zatında Osmanlıların iktisadi açıdan bir felaketle neti-
celenecek olan bu sürecin farkına vardığı ve önlem almaya çalıştığı, Akde-
niz ile Kızıl Deniz’i birbirine bağlayacak bir kanal inşasına niyetlendiği de 
bilinmektedir.

Gerçekten de Portekizlileri Hollandalılar (17. yy.), Hollandalıları da 
Fransızlar ve İngilizler (18. yy.) takip etmişler, Hindistan, Endonezya ve Ma-
lezya’da sömürge merkezleri kurmuşlardır. Keza, 18. yüzyıldan itibaren Rus-
lar, akabinde de Çinliler Orta Asya Türk dünyasını istilaya koyuldular. Bila-
hare bu sömürge faaliyetleri 19. yüzyıl başından itibaren İslâm Dünyasının 
merkezi diyebileceğimiz, Osmanlı coğrafyasında Mısır, Bağdat eyaleti, Şam 
bölgesi, Orta ve Kuzey Afrika bölgelerine sıçramıştır.
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Anılan bu sömürgeci güçlerin İslâm Dünyası ile münasebetleri önceleri 
ticari ilişkilere dayanmaktaydı. Fakat bu ticari ilişki giderek yerini sömürge-
ci güçlerin siyasî tahakkümüne bıraktı. Bunda 18. yüzyılın ortalarından iti-
baren giderek Avrupa’da kendisini göstermeye başlayan –aşağıda da ele alı-
nacağı üzere– sanayi devriminin rolü büyüktür. Sanayi devrimiyle kas gücü-
nün yerini makinalar almış, bunun neticesinde de fabrika olarak anılan üre-
tim merkezleri ortaya çıkmış ve bu da sonuçta büyük bir hammadde ihtiyacı-
nı doğurmuştu. Makinalar sayesinde gerçekleştirilen seri imalatlar neticesin-
de de pazar bulma telaşı ortaya çıkmıştı. İşte bu yapı, yani ham madde ve pa-
zar ilişkisi, Avrupalı sömürgeci güçlerin son derece saldırgan bir politika iz-
lemelerine yol açmıştır. Neticede, sömürgeci devletler tarafından İslâm Dün-
yası başta olmak üzere, okyanus ötesi dünyalar doğrudan, ya da dolaylı şe-
kilde istila edilmiştir. Son tahlilde de istila edilen coğrafyaların ekonomileri 
çökmüş, iflas etmiştir.

Doğrudan istila etmek suretiyle sömürgeci güçlerin ekonomik felaket 
ve iflasa neden olmalarına, tüm Hint alt kıtasının 19. yüzyıl boyunca yaşa-
dığı tecrübe örnek olarak verilebilir. Hindistan’ın sadece bir bölgesini teşkil 
eden ve bugün Bengladeş olarak anılan bölgenin ekonomik yapısının bozul-
ması neticesinde sadece burada ölen insan sayısının, nüfusun üçte birine te-
kabül eden yirmi milyon civarını bulduğundan bahsedilmektedir. Kendi leh-
lerine yaptıkları ticari anlaşmaların, yani dolaylı istilanın yol açtığı ekono-
mik iflasa da, 1838 tarihli Osmanlı-İngiliz Balta Limanı anlaşması son dere-
ce açık bir örnektir. Bu anlaşmanın sağladığı vergi avantajlarıyla faaliyetleri-
ni yürüten İngiliz tacirler, Osmanlı coğrafyasının üretim kabiliyetini hemen 
hemen yok etmişlerdir.

Şüphesiz İslâm Dünyası söz konusu bu müdahalelere karşı koymaya ça-
lıştı. On sekizinci yüzyıldan itibaren başlayan ve on dokuzuncu yüzyıl bo-
yunca giderek daha da derinleşen yeniden yapılanma çabalarına girişti. Fa-
kat, yüzyıllar içerisinde sahip olduğu siyasî, sosyal, hukuki, askerî ve iktisadi 
yapısının neredeyse bütünüyle çökmesini engelleyemedi. Neticede, yirminci 
yüzyılın başlarından itibaren, Birinci Dünya savaşını müteakiben, tarihi vas-
fından neredeyse bütünüyle sıyrılmış olarak milli devletler halinde yeni baş-
tan teşekkül etti.

İslâm dünyasının on sekizinci yüzyıldan günümüze çöküş ve yeniden can-
lanma çabalarını tahlile girişmek ve bu durumu bir özet halinde ortaya koy-
mak oldukça güç bir iştir. Çünkü bu geniş coğrafyanın hemen her köşesi fark-
lı bir tecrübeye sahiptir. Mamafih, biz burada, tüm bu süreç esnasında İslâm 
dünyasının bütününün müşterek olduğu tepkileri tasvir etmeye çalışacağız.
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Belirtmemiz gereken bir diğer husus da, İslâm dünyasındaki bu çöküşün 
haricî olduğu kadar, elbette ki dâhilî sebeplerinin olduğudur. Bu dâhilî se-
beplerin başında, İslâm dünyasının kendisini yenileyememesi gelmektedir. Bu 
ise, farklı kültürlere olan entelektüel merakını yitirmesinden kaynaklanmıştır. 
Kabaca ortaya koyduğumuz bu iddianın analizi yakın dönem İslâm tarihinin 
sınırlarını çok aşmakta, mesele çok daha gerilere sarkmaktadır. Başka bir ifa-
deyle, Günümüz İslâm Dünyası başlığımızın kapsadığı dönemlerden çok ön-
cesine uzanacağından ve ele aldığımız mevzunun dışına çıkacağından dâhilî 
sebepleri burada ele almak mümkün görünmemektedir.

Dahili sebeplerin mevcudiyetini teslim ettikten ve bu konunun başka bir 
başlık altında başka bir yerde ele alınabileceğini belirttikten sonra, günümüz 
İslâm dünyasını şekillendirmede büyük rolü olan Avrupa’nın müdahalesi ko-
nusuna dönebiliriz.

1. İslâm Dünyası’nın Çöküşü Süreci

Avrupa’nın İslâm dünyasını bu derecede alt üst edebilmesi nasıl izah edi-
lebilir? Avrupa devletlerinin bu denli bir güce sahip olmasını ve İslâm Dün-
yasını tahakkümü altına almasını, son tahlilde şu iki hadiseyle izah edebiliriz; 
Sanayi Devrimi (on sekizinci yüzyıl ikinci yarısı) ve Fransız İhtilali (1789).

Aşağıda da izah edileceği üzere, bunlardan ilki İslâm dünyasının iktisa-
di yapısını bozarken, ikincisi müslüman toplumların sosyal ve siyasî yapısı-
nı alt üst etmiştir.

Söz konusu her iki hadise de birtakım amiller neticesinde ortaya çıkmış 
olup, Avrupa’nın kendi tarihi içerisinde uzun süreçlere sahiptir ve dört asır 
kadar gerilere sarkan tarihi arka plana dayanırlar. Bunların her birinin tarihi 
süreçleri ayrı birer konudur ve bunlar da bizim konumuzun dışındadır. Biz 
burada bu her iki sürecin İslâm Dünyası üzerinde icra ettiği tesirin nasıl sey-
rettiğini görmeye çalışacağız.

a) Sanayi Devrimi

Sanayi Devrimi ile birbirini takip eden icatlarla kas gücünün yerini ma-
kinaların alması, seri imalata geçilmesi ve bu durumun yol açtığı sosyal, si-
yasal, askerî ve ticari sonuçlar kast edilmektedir. Bu durumda icat edilen şe-
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yin kendisinden ziyade, yol açtığı neticeler devrim olmaktadır. İslâm dünya-
sının peş peşe askerî yenilgiler yaşamasına, ekonomisinin iflasına ve akabin-
de de istila edilmesine ve sömürgeleşmesine yol açan da işte bu Sanayi Dev-
rimi sürecidir. Çünkü, Sanayi Devrimi’nin doğurduğu ihtiyaçla Avrupa, seri 
imalatların yapıldığı fabrikalarının hammaddelerini İslâm dünyasından ucuz 
olarak temin etmiş, bunları mamul hale getirdikten sonra yüksek fiyatlarla 
tekrar İslâm dünyasına geri satmıştır. Yani İslâm dünyası Batı’nın hammad-
de ve pazar kaynağı haline gelmiştir. Örnek vermek gerekirse, Mısır’dan pa-
muk, Şam bölgesinden ipek, temin etmiş, bunları fabrikalarında kumaş hali-
ne getirdikten sonra tekrar bu ülkelere çok daha yüksek fiyatlardan geri sat-
mıştır. El sanatları marifetiyle, bazen de basit dokuma tezgahlarıyla üretimin 
yapıldığı İslâm dünyasındaki tüccarların, makinalarla üretimin yapıldığı Avru-
pa’daki tüccarlarla baş etmeleri mümkün olmamış, zaten aksayan üretim sü-
reci bütünüyle çökmüştür. Batı devletleri siyasî baskılarla elde ettiği, yukarı-
da zikri geçen, 1838 tarihli Osmanlı – İngiliz Balta Limanı Anlaşması benzeri 
anlaşmalarla yok edici darbeler vurmuş, hiçbir ticari rekabet gücü kalmayan 
İslâm dünyasının çöküş sürecini büsbütün hızlandırmıştır.

Önceleri ticari ilişkilerle başlayan bu süreç zamanla İslâm dünyasının ön-
ce borçlanması, ardından iflası, akabinde de askerî olarak işgaliyle neticelen-
miştir. Söz konusu bu süreç her bir İslâm coğrafyası için farklı şekilde yürü-
müş ve neticelenmiştir. Yani, kimi yerler dolaylı, kimi yerler de doğrudan sö-
mürge tecrübesi yaşamıştır. Mesela, Osmanlı maliyesi 1875 yılında iflas et-
miş, sonucunda da borcun tahsili için devlet gelirlerine el konulan duyûn-i 
umumiyye uygulaması ortaya çıkmıştır. Diğer taraftan, Avrupalı alacaklılara 
olan borcunu ödemeyi reddeden Mısır ise 1882 yılında İngilizler tarafından 
işgal edilmiştir. Hindistan coğrafyası ise bir bütün olarak İngiliz sömürgesi 
haline gelmiş (1857) ve bu süreci ağır bir şekilde yaşamıştır. Hele Orta Asya 
Türk Dünyası Hindistan’dan daha ağır bir tecrübe yaşamış, 18. yüzyılın baş-
larından itibaren, önce günümüz Kazakistan coğrafyasının tamamı, bilahare 
de yirmi yıl (1855-75) gibi kısa bir süre içinde tüm Orta Asya Hanlıkları (Bu-
hara Emirliği, Hokand ve Hive Hanlığı) Rusların istilasına maruz kalmıştır.

b) Fransız İhtilali

En az Sanayi Devrimi kadar 1789 tarihli Fransız İhtilali de İslâm dünya-
sının çöküşünde etkili olmuştur. Daha öncesinde meydana gelmiş olan Ame-
rikan İhtilali (1775-83) ile ortaya çıkmış bulunan kişi hak ve özgürlükleri-
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ne dair anlayışlar, Fransız İhtilali ile daha ilerilere taşınmış, başta eşitlik, la-
iklik ve milliyetçilik kavramları olmak üzere sosyal ve siyasal hayatı alt üst 
eden bir takım telakkiler iyice tebellür etmiş, yerleşmiş ve bilahare de bu 
kavram ve telakkiler İslâm dünyasına intikal etmiştir. Söz konusu bu telak-
kilerin İslâm dünyasına intikali doğrudan değil, dolaylı yollarla olmuştur. 
Yani, İslâm Dünyası Batı’ya karşı mücadele ederken, ya da, Batı’nın tekno-
lojisi peşinde koşarken Fransız İhtilali’nin söz konusu bu telakkileriyle karşı-
laşmıştır. Osmanlı Dünyası üzerinden ele alacak olursak, bu seyir şu şekilde  
gelişmiştir;

Peş peşe Batı karşısında yaşadığı askerî yenilgilerin ardından imzalanan 
Zitvatoruk (1606), Karlofça (1699), Küçük Kaynarca (1774) ve nihayet Pasa-
rofça (1718) anlaşmalarında da görüleceği üzere, Osmanlı Devleti Avrupa’da-
ki geniş topraklarını terk etmek ve geri çekilmek zorunda kaldı.

Bu durum karşısında Osmanlı devlet adamları ve bürokratlar, belki de 
tabii bir refleksle, kendilerini mağlup eden devletlerin önce askerî yapıları-
nı taklide koyuldular. Böylece, Batılılaşma denilen süreci başlatmış oldular. 
Yirmisekiz Çelebi Mehmed’in (ö.1732) 1720-21 tarihli Fransa sefareti ve 
bu vazifesine dair yazdığı Sefaretname Osmanlı devletinde batılılaşma tec-
rübesinin başlangıcıdır. On sekizinci yüzyıl sonlarına doğru Mühendishâne-i 
Bahr-i Humayûn (1775) ve Berr-i Humayûn’un (1795) ortaya çıkışı da ke-
za böyle bir tercihin neticesidir. Bilahare, Batı’nın askerî teknolojisini takip 
ve elde etmek üzere yurt dışına talebeler gönderilemeye başlandı. Bu ise bir-
kaç nesil sonra, yani on dokuzuncu yüzyıl başlarından itibaren, medreselerin 
dışında ve medreseden farklı, Batı tarzı eğitim kurumlarının doğmasına yol  
açtı.

Zamanla, Avrupa’daki gücün sırrının teknik alanda yatmadığı, bu gücün 
sosyal ve siyasal temellerinin olduğu fark edildi. Böylelikle, Fransız İhtilali 
sonrası Batı’da yerleşmiş olan hukuki ve siyasî kavram ve telakkilerin İslâm 
dünyasına aktarılması çabasına girişildi. Bunlardan bazıları devlet eliyle, ba-
zıları da sivil faaliyetlerle gerçekleşti. Devlet tarafından ilan edilen 1839 ta-
rihli Tanzimat fermanı iyi bir örnektir. Bu fermanla ilan edilen eşitlik kavra-
mı bir anlamda laiklik ve milliyetçilik süreçlerinin doğmasında, sonuçta da 
bütün Osmanlı toplumunun –sadece müslüman değil, gayri müslim cemaat-
lerin de– tüm sosyal-siyasî yapısının çözülmesine neden oldu.

Batılılaşma sadece devlet eliyle yapılmadı. Sivil faaliyetler neticesinde de 
ortaya çıktı. Gazetecilik faaliyetleri bunun iyi bir örneğidir. Gazetecilik, top-
lumda kamuoyunun oluşumuna neden oldu. Neticede siyasî tutum bambaşka 
bir çehreye büründü. Artık insanlar siyasete pasif bir şekilde değil de, doğru-
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dan müdahale imkânına kavuştular. Yöneticilerin dışında, sıradan insanların 
siyasete katılma imkânı doğdu.

Osmanlı devleti içerisinde Mısır’ın tecrübesi de benzer şekilde olmuş-
tur. Bu konuda Mehmet Ali Paşa (1769-1849) tarafından Avrupa’ya tahsil 
için gönderilmiş talebelerin başında onları denetlemek üzere Fransa’ya gö-
revlendirilmiş olan Rifâ‘a Râfi‘ et-Tahtâvî (1801-1873) iyi bir örnektir. Tah-
tâvî, eğitimini Ezher’de almış ve buradan mezun olmuştur. Tahtâvî, 1826-
31 yılları arasında beş yıl boyunca Paris’te kalmıştı. Paris’te kaldığı süre için-
de Fransızcayı öğrenmiş, halen devam etmekte olan Fransız ihtilalinin sar-
sıntılarını bizzat müşahede etmiş, ihtilalin fikir babalarıyla doğrudan temas 
halinde bulunmuştu. Fransa’da bulunduğu yılları aksettirdiği yazılarında da 
görüldüğü üzere, edindiği tecrübeleri ve şahit olduğu değerleri İslâm kültür 
ve medeniyeti ile mecz etmeye gayret etmişti. Ona göre Fransa’da gördüğü 
parlamento, kanun önünde eşitlik, milliyetçilik prensipleri, İslâmî literatür-
deki icmâ‘, vatanseverlik prensipleri ile uyumlu idi. Bu düşüncesini izah et-
mek için literatürden deliller getirmiştir. Benzeri iddialar ve izah tarzları, İs-
tanbul’da Şinasi (1826-1871), Ziya Paşa (1825-1880), Namık Kemal (1840-
1888)’de de görülebilir.

Mehmet Ali Paşa döneminde, Sultan II. Mahmud (1785-1839)’un 1831 
tarihinde kurduğu Takvim-i Vekayi’’den önce Mısır’da Vekâyı’ Mısrıyye isim-
li gazete kuruldu (1829). İstanbul’daki tecrübe gibi, burada da gazetecilik bi-
lahare sivil faaliyetlerle yürütüldü. Cemaleddin-i Afganî (1839-1897)’nin sö-
mürgecilere karşı İslâm dünyasının birlik olmasına (Pan-İslâmizm) dair fikir-
leri bu gazeteler sayesinde Mısır’da ve hatta İslâm dünyasında yayıldı. Mu-
hammed Abduh (1849-1905) ile beraber Paris’te çıkardığı “el-Urvetu’l-Vus-
kâ” isimli dergi o dönem İslâm Dünyası üzerinde son derece büyük tesir-
ler yaratmıştı. Sonuçta, bu tür faaliyetlerin 1907 tarihi gibi erken bir dö-
nemde, Mısır’da Mustafa Kamil (1874-1908)’in önderliğinde Hizbu’l-Va-
tanî adında büyük ve etkili bir siyasî partinin doğmasında son derece etkisi  
olmuştur.

İşaret etmeye çalıştığımız örneklerde de görüldüğü üzere, Fransız ihtila-
linin ortaya koyduğu anlayışlar doğrudan Batı’dan alınma tarzında olmayıp, 
muhtelif mecralarla ve dolaylı bir şekilde İslâm dünyasına kendi tabii seyrin-
de intikal etmeye ve toplumu dönüştürmeye başlamıştır.

Keza, söz konusu prensipler İran’da da kendisini gösterdi ve mesela parla-
mento düşüncesi burada da İstanbul ve Kahire’dekine benzer şekillerde geliş-
ti ve anayasal yapı ilan edildi (1905-6). İstanbul ve Mısır’daki matbuat ve tar-
tışmalar ve hatta Kafkasya üzerinden Rusya’daki Cedid Hareketi’nin İran’daki 
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anayasa düşüncesinin gelişmesinde katkısı oldu. Mirza Hüseyin Nainî (1860-
1930) gibi önde gelen bazı şii müçtehidler, meşrutiyet tarzı yönetimin İslâm’ın 
emrettiği bir yapı olduğunu ileri sürdü. Şii ulema tezlerini savunurlarken âyet, 
hadis ve literatürden deliller getirdiler.

İslâm dünyasının hemen her yerindeki münevverler benzer tecrübeler ve 
benzer tezler ileri sürerek, kendi toplumlarının siyasî, içtimai, hukuki yapıla-
rını eleştirdiler, alternatif olarak da Batı’daki yapıları model adılar, yeri gel-
diğinde İslâmî literatürden deliller getirmek suretiyle bunların İslâm’a uygun 
olduğunu iddia ettiler. Şüphesiz Batı’daki modellerin İslâm ile uygunluğu id-
dia edilebilir, tartışılabilir. Fakat bu iddia ve eleştirilerin toplumda karşılığı-
nın olduğunu söylemek pek mümkün görünmüyor. Başka bir ifadeyle, mü-
nevverlerin iddialarının sosyal tabanı yoktu. İslâm dünyasındaki değişim ta-
lebi ve değişimin kendisi son derece hızlı bir şekilde, hep yukarıdan aşağı is-
tikamete doğru olmuştur. Halbuki Batı’daki değişim ise asırlar alan bir süreç-
le aşağıdan, yani halk tabanından yukarı doğru istikamette olmuştur. Daha 
açık bir ifadeyle, halk kitlelerinin mesela anayasal bir yapı talebi, ya da Batı 
tarzı eğitim isteği olmamıştır. Bu nedenle, Batı’yı model alarak yapılan deği-
şiklikler sürekli aksamış, sağlıklı bir şekilde yürümemiştir.

On dokuzuncu yüzyıl boyunca yaşanan tüm bu süreç, yirminci yüzyıl İs-
lâm dünyasında fevkalade mühim pek çok değişikliklere yol açtı. Başka bir 
ifadeyle, yirminci yüzyıl başındaki meydana gelmiş olan devrim niteliğinde-
ki –mesela Saltanatın (1922) bilahare de Hilafetin (1924) kaldırılması gibi– 
hadiseler bir kişi, gurup, ya da neslin marifetiyle aniden ortaya çıkan geliş-
meler olmayıp, en azından yüzyıldan fazla bir süredir devam edegelen uzun 
bir sürecin sonucudur.

2. Yeniden İnşa Çabasında İslâm Dünyası

Aşağıda da izah edileceği üzere, içinde bulunduğu buhranlardan çıkış yolu 
arayan İslâm dünyasının, bu uğurda iki yola müracaat ettiğini söyleyebiliriz; 
–kısmen yukarıda izah ettiğimiz şekilde– Batı’yı model almak suretiyle kendi 
yapısını Batı tarzına uyarlamak (yani Batılılaşmak), diğeri de mevcut İslâmî 
değerleri gözden geçirmek ve böylece kendisine bir çeki-düzen verdikten son-
ra “gerçek İslâm” (ihyâ çabası) iddiasıyla Batı’ya karşı durmak.

Mamafih her iki yaklaşım da göründüğü kadar basit olmayıp, kendi için-
de çok zengin bir çeşitliliği barındırır. İslâm coğrafyasının her bir köşesi bir-
birinden farklı olduğu gibi, nesiller arasında da büyük farklar vardır. Ayrı-
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ca, İslâm dünyasının hangi coğrafyasının hangi sömürgeci güç ile karşı karşı-
ya kaldığı da önemlidir. Mesela, İngilizlerin Hindistan’daki sömürge tarzı ile 
Rusların Orta Asya’daki sömürge tarzı çok farklıdır, çok farklı sonuçlar do-
ğurmuştur. Keza, Fransızların Afrika’daki sömürge anlayışları bu ikisinden 
de farklı olmuştur.

Yukarıda da ifade edildiği üzere, Batılılaşmak görüldüğü kadar basit ol-
mayıp, başlı başına karmaşık bir süreçtir. Batılılaşma, genellikle devlet adam-
larının, askerlerin, bürokratların, aydınların benimsediği bir üslup olmuştur. 
Her bir coğrafyada farklı bir mahiyette görülmüştür. Keza, batılılaşmanın ma-
hiyetine dair her nesil farklı bir görüşe sahip olmuştur. Her yeni gelen neslin 
batılılaşma taleplerinin şiddeti artmıştır. Mesela, Bâb-ı âlî’nin batılılaşmadan 
anladığı, (aşama aşama) önce askerî, bilahare idari ve nihayet siyasî düzen-
lemelerle devlet çarkının sağlamlaştırılması, devletin ayağa kaldırılmasıdır.

Hindistan müslümanları için batılılaşma, (kıtada azınlıkta olmaları ger-
çeği ve ayağa kaldırılacak devletlerinin kalmaması nedeniyle) Batı tarzı eği-
tim demektir. Benzer durum Türk Dünyası için de geçerlidir. Bu nedenle 
hem Hindistan müslümanları ve hem de Türkistanlı aydınlar Batı tarzı eğiti-
me önem verdiler. Seyyid Ahmed Han (1817-1898), bilahare Pakistan fikri-
ni ortaya atacak olan neslin yetiştiği Aligarh Üniversitesi’nin temellerini at-
tı. Türkistan’da ise Gaspırali İsmail Bey (1851-1914)’in ismiyle özdeşleşen 
ve medrese eğitimine alternatif olarak gelişen usul-i cedid hareketi ve cedid 
okulları ortaya çıktı.

Bu her iki yaklaşımdan batılılaşma diyebileceğimiz Batı’yı takip etme, 
Batı kurum ve kurallarını İslâm dünyasına aktarma çabasına verilebilecek en 
iyi örnek, güçlü ve –Batı tarzında olması da– merkezi bir devlet geleneğine 
sahip bulunması hasebiyle Osmanlı Devleti’nin tecrübesidir. Osmanlı devlet 
adamlarının batılılaşma tecrübeleri nesilden nesle intikal etti. Tanzimat’ın 
devlet adamlarını, yani Reşid Paşa (1800-1858), Âlî Paşa (1815-1871) ve Fu-
ad Paşa (1815-1869)’yı, kendi yetiştirdikleri ve Genç Osmanlılar olarak anı-
lan muhalif nesil, yani Şinasi, Ziya Paşa, Namık Kemal ve diğerleri takip et-
ti. Genç Osmanlıların yerini Sultan II. Abdulhamid’in muhalif jenerasyonu 
olan ve Genç Türkler olarak bilinen nesil aldı. Nesiller ilerledikçe batılılaş-
ma daha da derinleşti. Her yeni gelen nesil batılılaşma konusunda daha faz-
lası için talepkar oldu. Mesela, Genç Osmanlılar kendilerini yetiştiren Tan-
zimat’ın devlet adamlarını batılılaşma konusunda keyfî davranmak ve yeter-
li adımları atmamakla itham ettiler. Keza, Genç Osmanlıları da Genç Türk-
ler eleştirdiler. Nesiller arasında batılılaşmaya dair çatışma olduğu gibi, ay-
nı nesilde de derin görüş ayrılıkları ortaya çıktı. Neticede Avrupa’dakiler ör-
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nek alınarak devlet kurumları yeni baştan düzenlendi. Bu husus, Tanzimat 
döneminde (1839-1876) yapılan düzenlemelerde açık bir şekilde kendisini 
gösterir. Mesela, müslim-gayri müslim tüm teb’anın, din farkı gözetilmeksi-
zin kanun önünde eşit tutulacağının ilan edilmesi, Avrupa’dan aktarılan Ti-
caret (1840) ve Ceza Kanunları (1841) bunlar arasında zikredilebilir. Batı-
lılaşma adına atılan her adım kaçınılmaz olarak daha ötesini gerektirdi. So-
nuçta, tarihimizde Birinci Meşrutiyet dönemi olarak anılan anayasal bir dü-
zene geçildi (1876). Sultan II. Abdulhamid döneminde (1876-1908) batılılaş-
ma hız kesmedi. Hatta daha da hızlandı. Yeni baştan Batı tarzına göre şekille-
nen devletin ihtiyaçlarını karşılamak üzere, medresenin dışında pek çok yeni 
eğitim kurumları ortaya çıktı. Bu okullar başta pozitivizm olmak üzere Avru-
pa’dan gelen türlü çeşit düşüncelerin yoğun baskısı altında kaldı. Başta Tür-
kiye Cumhuriyeti olmak üzere tüm Osmanlı coğrafyasında ortaya çıkan milli 
devletlerin kuruluş ve işleyişinde, Sultan II. Abdulhamid’in açtığı okullardan 
mezun olanlar büyük roller üstlendiler. 1908 senesinde anayasanın yeniden 
ilanıyla Osmanlı tarihinde İkinci Meşrutiyet dönemi olarak bilinen dönem 
başlamış oldu. II. Meşrutiyet öncesi tartışmalarda belirginleşmeye başlayan 
pozitivist anlayış meşrutiyetin ilanıyla giderek hakimiyetini kurdu. Hatta po-
zitivist Ahmet Rıza (1858-1930) Halife’nin Parlamentosunda başkan seçildi. 
Pozitivist anlayış batılılaşma uslubünü benimseyen bu nesilde (İttihad Terak-
ki çevresinde) hakim görüştü ve Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluşu esnasın-
da da son derece etkindi. Tabanın değerlerine ters düşen pozitivzm benzeri 
akımların benimsenmesi yabancılaşma denen başka bir probleme yol açtı ki 
bu husus batılılaşma tarzının en büyük zaafını oluşturur.

Osmanlı Dünyasındaki bürokratlar ve aydınlar Batı tarzını adapte etme-
ye çalışırlarken, İslâm coğrafyasının muhtelif yerlerindeki sufi çevreler, ule-
ma, tüccar tabaka da ihyâ ve ıslah düşüncesine yönelmek suretiyle Batı’ya 
karşı durma gayreti içinde oldular. Bu yaklaşım da, tıpkı batılılaşmada ol-
duğu gibi, kendi içerisinde bir çok çeşitliliği barındırır. Çünkü, metodolo-
jik farklılıkların yanı sıra, her coğrafyanın ve her neslin, ihyâ ve ıslah telak-
kisi farklı olmuştur. Fakat, bu hareketklerin temelini “gerçek İslâm”ı arama 
gayreti teşkil eder.

Bunlardan bazılarına göre müslümanlar selef-i salihîn’in yolundan ayrıl-
dıkları için geri kalmışlardır. Müslümanların yeniden canlanışı ancak selefin 
yoluna yönelmekle mümkün olabilecekti. Esasen, Muhammed Abduh (1849-
1905)’a dayanan ve selefiyye şeklinde anılacak olan bu anlayışa göre, özü iti-
barıyla İslâm Avrupa’nın rasyonel değerleriyle uyum halindedir. Son tahlil-
de Batı’nın sosyal-siyasal değerleriyle erken dönem İslâm değerleri arasında 
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bir aykırılık yoktur. Selef (sahâbe, tâbiûn, tebeu’t-tâbiîn) sonrası dönemde 
İslâm’a aykırı pek çok uygulama dinî kisve altında İslâmî şekle sokulmuştur. 
Neticesinde de İslâm Dünyası büyük bir çöküntü içine düşmüştür. Yapılma-
sı gereken selef dönemindeki İslâm model alınmak suretiyle “gerçek İslâm”ı 
ortaya koymaktır. Mamafih, Abduh’un açtığı bu yolun, özelde Mısır’da ve 
genelde de Arap dünyasında İslâm’ın yorumuna dair birbirine zıt iki farklı 
ekolün doğmasına yol açtığı söylenebilir. Takipçilerinden Reşid Rıza (1865-
1935) daha bir dışlayıcı ve sadece metne bağlı kalan (literal) bir anlayışı öne 
çıkardı. Diğer taraftan yine aynı kaynaktan, yani Abduh’un çizdiği çerçeve-
den, Kasım Emin (1863-1908), Ali Abdurrazık (1888-1966) ve Taha Hüse-
yin (1889-1973) gibi literatürü oldukça serbest bir şekilde yorumlayan fark-
lı bir damar da belirdi.

Ayrıca, “gerçek İslâm” arayışında, Abduh’tan önce ve onun yaklaşımın-
dan çok daha farklı çabalar da ortaya çıktı. Bunlardan bazılarına göre İslâm 
bid’atlerle kaplanmıştı. “Gerçek İslâm”’ı ortaya koymak İslâm’ı bid’atlerden 
arındırmakla mümkün olabilirdi. Neticede bunlar tasfiyeci bir tutum içine 
girdiler. Genellikle bu tutumun ilk örneği olarak, Arabistan’ın Necid bölge-
sinde ortaya çıkmış olan Muhammed ibn Abdulvehhâb (1703-1791)’ın ba-
şını çektiği Vehhabîlik hareketi gösterilir. Kendi görüşlerine karşı duran di-
ğer Müslümanları tekfir etmesi ve katliamlarda bulunması, bütün bunları da 
Kur’an ve Hadis’i referans alarak yapması, Vehhabîliğin gelenekle hiçbir ala-
kasının olmadığını gösterir. Buna rağmen Vehhabîliğin, İslâm coğrafyasında 
ortaya çıkmış olan pek çok ihyâ hareketleri üzerinde tesirinden bahsedilebi-
lir. Fakat, vahhabilîğin tesirinden ziyade, bu hareketlerin on dokuzuncu yüz-
yılın ağır sömürge baskısına ve sömürgeciliğe tepki olarak geliştiğini unutma-
mak gerekir. Ayrıca, bu tasfiyeci düşünce yayıldığı her coğrafyada aynı kal-
mamıştır. İntikal ettiği coğrafyaların yerel renklerini de bünyesine almış ve 
neticede daha farklı mahiyetlere bürünmüştür. Bir müddet sonra bu hareket-
lerin neredeyse tamamı, çıkış noktaları olan “Batı ile mücadele etmek” yeri-
ne, kendi aralarında “gerçek İslâm” tartışmalarına girmişlerdir.

Bid’atleri ayıklayarak “gerçek İslâm”ı ortaya koyduğunu ileri süren Veh-
habî hareketinin kendisi bu tür tartışmalara iyi bir örnektir. Vehhabî ideoloji-
sini kendisine misyon edinmiş olan Suudi Arabistan devleti, kuruluşunun he-
men akabinde (1920’ler), kendilerinin daha “İslâmî” olduklarını iddia eden 
ve yine Vehhabî hareketinin içinden çıkmış olan “İhvân” hareketinin silahlı 
muhalefeti ile karşılaşmıştır. Bu muhalefet büyük zorluklarla ve İngilizlerin 
sağladığı hava desteği sayesinde, yoğun askerî müdahalelerle bastırılabilmiş-
tir (1929). Bilahare 1960’larda Sehvâ ve Selefiyyetu’l-Muhtesibe adında akım-
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lar ortaya çıkmış, ikincisi Suud rejimine karşı şiddetli muhalefette bulunmuş-
tur. 1979 yılında meydana gelen Kâbe baskını olayı bu gurup mensuplarının 
işidir. Netice itibarıyla kendilerinin daha “gerçek islam”’ı temsil ettiğini ileri 
süren bu muhalefetlerin kökleri de, tasfiyeci ve “doğru islam”’ı savunduğu-
nu iddia eden Vehhabî düşüncesine dayanır.

Hindistan, “gerçek İslâm”a dair tartışmaların yoğun olarak yaşandığı ve 
bu meyanda meydana getirdiği zengin literatürle tüm İslâm dünyası üzerin-
de derin tesirler bırakan bir coğrafya oldu. On dokuzuncu yüzyıl başların-
dan itibaren görülmeye başlayan bu tartışmalar nesiller boyu devam ederek 
günümüze kadar sürdü. Bu tartışma ve arayışlardan Diyubendîler, Birelvîler, 
Frengi Mahal Uleması, Ehl-i Hadis, Cemaat-i Tebliğ ve Cemaat-i İslâmî gibi 
hareketler ortaya çıkmıştır.

Esasen, Hindistan alt kıtasında klasik terim, teriminoloji ve metodoloji ile 
müslümanların içinde bulunduğu durumu sorgulayan ve yine klasik miras çer-
çevesinde bir çözüm arayan ilk kişi Ebû Abdilaziz Kutbuddin Şah Veliyyullah 
Ahmed b. Vecihiddin ed-Dihlevî (1704-1762)’dir. Yani başka bir ifadeyle Şah 
Veliyyullah, kendi zamanında belirmeye başlayan siyasî-sosyal krizlere ulema-
nın klasik tavrı ve metodu ile geleneğin içinde ve gelenekle uyumlu halde çö-
züm arıyordu. Vefatından sonra kendisine atfedilen ve “Dihlevîler” olarak bi-
linen bir ekolden bahsedilir. Şah Veliyyullah Hint alt kıtasında mevcut siyasî 
sosyal yapıyı sorgulama anlamında bir çığır açmıştır. Fakat Şah Veliyullah’ın 
açtığı yoldan ilerleyenler birkaç nesil sonra az, ya da çok, Vehhabîliğin, ya da 
selefiliğin tesiri altında kaldılar. Şah Veliyyulah’tan mülhem olduklarını iddia 
etseler de Vehhabîliğin, ya da selefiliğin tesiriyle başka bir mahiyete bürünmüş 
bulunan ve yerel renkler taşıyan kimi guruplar birbirleriyle sürtüştüler, hat-
ta birbirlerini tekfir ettiler. Hepsi de İslâm’ı kendilerince tanımlamaya koyul-
dular. Fikirlerini kitlelere yaydılar. İslâm’ı tartışmanın merkezine oturttular.

Mesela, 1867 senesinde kurulmuş olan Diyubendî ekolü gayri müslim bir 
yönetimde imanın esaslarını korumayı hedeflemişti. Klasik müfredatı modern 
bir eğitim sistemiyle işlemeye gayret etiler. Bu anlayışla tüm Hindistan coğ-
rafyasında binlerce okul kurdular. Sadece Hindistan’da değil Orta Asya, Af-
ganistan ve uzak Doğu Asya coğrafyalarında, Doğu ve Güney Afrika’da ve 
hatta yirminci yüzyılda Avrupa ve Kuzey Amerika’da bile etkili oldular. Halk 
arasında yaygın olan (evliya türbelerinde yapılan sene-i devriyeler, ölünün ar-
dından yiyecek ikramı ve fatiha okunması gibi) bir takım dinî ritüeller Diyu-
bendîlerin karşı durdukları uygulamalardı.

Diyubendîlerin aksine, 1880’lerde Kuzey Hindistan’da tasavvuf çevresi 
içinden çıkan, kendilerini Ehli sünnet ve’l-cemaat olarak niteleyen ve Birel-
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vîler olarak tanınan hareket ise türbelerdeki merasimlere özel bir önem at-
fettiler. Üzerinde hassasiyetle durdukları bir konu da Peygamberin sıfatlarıy-
la alakalıydı. Birelvîler’e göre Peygamber gaybı bilebilir. Bu zarurat-i diniyye-
dendir. Bunun inkârı küfürdür. Bu Vehhabîliktir. Bu nedenle verdikleri fet-
valarla Diyubendîleri Vehhabî ve kafir olarak nitelediler.

Esasen Diyubendî ulemasından olan Mevlana Muhammed İlyas (1885-
1944) tarafından kurulmuş bulunan Cemaat-i Tebliğ ise başka bir usul be-
nimsemiş, medreselerdeki eğitim-öğretimden ziyade doğrudan birebir insan-
lara tebliğ ve sıradan insanların eğitilmesiyle dinî şuurun canlandırabileceği-
ni savunmuştur. 1926 yılında faaliyetlerine başlayan Mevlana İlyas, nebevî 
davet olarak isimlendirdiği bu yolla kısa zamanda binlerce müslümana ulaş-
tı. Son derece basit bir takım davet prensipleri vardı. Büyük başarı elde et-
ti. Etrafında kitleler oluştu. Büyümesinde etkili olan faktörlerden biri Hin-
du ihyâ hareketleriydi. Hinduların faaliyetlerine karşı cemaat doğrudan teb-
liğ metoduna yöneldi. Yani Hindistan’ın kendine has yapısı cemaatin teşki-
linde rol oynadı. Siyasetten uzak durmayı savundu. Bu nedenle rejimlerden 
destek gördü. Bugün sadece Hindistan’da değil, tüm dünyada müntesiple-
ri bulunmaktadır.

Tebliğ Cemaati’nin siyasetten uzak durma, ısrarla siyasî faaliyetlerde bu-
lunmama prensibi karşısında, Ebu’l-A‘la el-Mevdûdî (1903-1979) ve onu li-
derliğindeki Cemaat-i İslâmiyye (1941) tamamen aksi bir yaklaşımla, siya-
seti görüşlerinin merkezine aldılar. Mevdûdî’ye göre İslâmî bir hükümet ol-
maksızın İslâmî bir hayat mümkün olamaz. İslâmî hükümette hakimiyet Al-
lah’ındır (Hâkimiyet-i ilâhiyye). İslâm hayatın bütününü kapsar. İslâm bütü-
nüyle kabul edilmeli ve uygulanmalıdır. Kaleme aldığı 120’den fazla kitabı 
ve verdiği binlerce konferansı ile fikirleri tüm dünyaya yayılmıştır. “İslâm’ın 
ekonomi sistemi”, “İslâm’ın siyasal sistemi”, “İslâm anayasası” gibi tabirler-
le yepyeni bir dil ve söylem geliştirmiştir. Bu tabirler ilk defa Mevdûdî tara-
fından kullanılmıştır.

Müslümanlar için Hindistan coğrafyasında ayrı bir devlet (Pakistan fik-
ri) kurma çabası çerçevesinde bir anlam ifade edebilen bu düşünceler İslâm 
dünyasının hemen her yerinde derin akisler uyandırdı. Sadece sünni kitleler 
değil, şiiler üzerinde bile büyük tesir icra etti. Mehdî’nin gaybetinde bütün 
rejimleri gayri meşru kabul eden şii dünya bile Mevdûdî’den mülhem oldu-
ğu gayet açık olan bir uslüple, –tarihlerinde ilk defa– “İslâmî Hükümet”le-
rini kurmanın peşinde oldular. Bu konuda ilk talepler, Irak şiileri arasında, 
Muhammed Bâkır es-Sadr (1935-1980) tarafından dile getirilmeye başlan-
dı denebilir. Sadr’ın kimi kitaplarının isimleri bile Mevdûdî’nin kimi kitap 



GÜNÜMÜZ İSLÂM DÜNYASI ÜZERİNE • 381

isimleriyle hemen hemen aynıdır (İktisâdunâ, İslâm Yekûdu’l-Hayât, el-İnsâ-
nu’l-Muâsır ve’l-Müşkiletu’l-İçtimâiyye, Hilâfetu’l-İnsân ve Şehâdetu’l-En-
biyâ, el-Cânibu’l-İktisâdi min en-Nizâmi’l-İslâmî, vd.). Keza, Ayetullah Hu-
meynî (1900-1989)’nin 1970’lerin başından itibaren ortaya attığı Hukûmet-i 
İslâmî’den ve Velâyet-i Fakîh’ten kastettiği ve neticede İran’da kurduğu dev-
let yönetim şekli Mevdudî’nin önerdiği ile neredeyse birebir örtüşmektedir. 
Başka bir ifadeyle Mevdûdî’nin önerdiği yönetim şeklinin Ayetullah Humey-
nî tarafından İran’da gerçekleştirildiği söylenebilir (İslâmî bir hükümetin ge-
rekliliği, hakimiyetin Allah’a ait olması, ehlu’l-hal ve’l-akd –yani ehl-i hibre–, 
kim oldukları ve seçimi vb. konular). Diğer taraftan, Seyyid Kutub (1906-
1966)’un kimi fikirleri, özellikle cahiliyye’ye dair yorumları Mevdûdî’ye da-
yanır. Dolayısıyla Mısır ve diğer Arap dünyasındaki İhvân hareketinin üze-
rinde Mevdûdî’nin izleri bariz olarak görülebilir. Türkçeye pek çok kitabı-
nın tercüme edildiğine ve bunların defalarca baskılarının yapıldığına göre, 
Türkiye’de de büyük etki yarattığı ortadadır. Son derece ilginçtir ki, hara-
retli tecdid ve ihyâ tartışmaları neticesinde İslâm Dünyası tecrübelerle örü-
lü siyasî aklını yitirmiş, şiiler tarihlerinde ilk defa meşru bir devlet anlayışı-
na sahip olurlarken, sünniler de meşru devlet telakkilerini yitirerek siyasî bir 
körlüğün içine yuvarlanmışlardır.

Sonuç

Esasen sömürgeciliğin yoğun baskısına tepki şeklinde ortaya çıkmış olan 
bu hareketlerin her birisinin birbirleriyle etkileşim halinde olduğu unutulma-
malıdır. Düşüncelerin, intikal ettikleri coğrafyaların renklerini de bünyesine 
katarak, sürekli olarak yepyeni mahiyetlere büründüklerine dikkat edilmeli-
dir. Bu halleriyle son derece zengin bir fikri canlılığa ve literatürün doğması-
na sebep olmuşlardır. Dolayısıyla bunların her biri ayrı bir çalışmanın konu-
sudur ve bu yazının çerçevesini aşar. Burada, bu hareketlerden sadece birka-
çına işaret etmek suretiyle ifade edilmek istenen, İslâm dünyasının ihyâ ça-
bası sergilerken nasıl bir metodolojik karmaşa içinde savrulduğuna, neticede 
de sosyal, siyasal ve ekonomik ve hatta dinî kavrayış perişanlığına düştüğüne 
işaret etmektir. Belki de daha fenası, bu metodolojik karmaşayla her bir gu-
rup, ya da cemaatin kendince İslâm’ı tanımlayıp diğerini dışlaması ve hatta 
tekfir etmesi, İslâm dünyasını manipülasyonlara açık hale getirmiştir. Şarki-
yat çalışmaları ve sömürge döneminde elde ettikleri tecrübeleriyle İslâm dün-
yasını oldukça iyi tanıyan Batı dünyası bu hareketleri istedikleri gibi yönlen-
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direbilmektedirler. Bunun en çarpıcı örneği FETÖ’dür. Bu hareketin yakın 
dönem Türkiye siyasî tarih içindeki gelişimi ve 15 Temmuz 2016 tarihinden 
sonra yaşananlar, doğurduğu sonuçlar son derece ilgi çekicidir. Bu tür ma-
nipülasyonlar neticesinde dünün sömürgeci gücü Batı dünyası eski sömürge 
düzenlerini son derece mahirane bir şekilde ve çok daha az maliyetle sürdü-
rebilmektedirler.

Günümüzde bu tür tecdid ve ihyâ gurupları baştan aşağı İslâm dünya-
sının her tarafında son derece yaygındır. Bunlar sadece kendi aralarında 
mücadele halinde olmamışlardır. Toplum ve devlet düzenlerini Batı tarzı-
na göre düzenleyen politikalar benimseyen anlayışlara da karşı durmuşlar-
dır. Esasında her iki yaklaşım da, yani tecdid (ihyâ) hareketleri ve batılılaş-
ma uslubü, İslâm toplumlarını düze çıkarma iddia, hedefi ve gayreti içinde 
idiler. Fakat her iki uslüp de hem kendi içlerinde ve hem de birbirleriyle sü-
rekli mücadele içerisinde oldular. Günümüz İslâm Dünyası işte netice ola-
rak bu iki yaklaşımın mücadeleleriyle şekillenmiş ve şekillenmeye de devam  
etmektedir.
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GENÇLİĞİN DÜNYASI VE İSLÂM 1*

Prof. Dr. Mehmet Görmez2**

İslâm Düşünce Enstitüsü Başkanı

Bismillahirrahmanirrahim.

E vvela alemlerin Rabbi olan Allah’a hamd ederim. Allah’ın Resûlu’ne, 
aline ve ashabına salat ve selam olsun.

Sözlerimin başında hepinizi Allah’ın selamı ile selamlıyorum: Allah’ın se-
lamı rahmeti bereketi üzerinize olsun.

Sevgili gençler! Sizlerle birlikte olmayı lütfettiği için Allah’a hamd edi-
yorum. Son 6-7 ay, hem ülkemizden hem de İslâm dünyasının muhtelif böl-
gelerinden gençlerin davetine mutlaka icabet etmeye çalışıyor, gençlerle otu-
rup sohbet ediyorum. Bu süre zarfında dünyanın muhtelif yerlerinde; Ma-
lezya’da, Pakistan’da, İngiltere’de, Bosna’da genç kardeşlerimle bir araya gel-
dim, onları dinledim. Sizin adınıza onların yüreklerine kulak verdim, soru-
larına cevap vermeye çalıştım. İtiraf etmeliyim ki bazı sorularına cevap ver-
mekte epey zorlandım.

Bu arada; camide, caminin dışında, konferanslarda, seminerlerde, ders-
lerde, mekteplerde, medreselerde, üniversitelerde; kullandığımız din dil ile, 

* Bu metin, 02 Mayıs 2018 tarihinde Afyon’da Afyon Kocatepe Üniversitesi İlim ve 
Medeniyet Topluluğu ile Türkiye İlahiyat Tedrisatına Yardım Eden Dernekler Fede-
rasyonu’nun organize ettiği konferansımın çözümlenmiş ve gözden geçirilmiş halidir.

** 17. Diyanet İşleri Başkanı.
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dinî söylemlerimiz ile öğrencilerimizin dünyası arasındaki ilişkiyi yahut iliş-
kisizliği de yeniden gözlemleme imkânı buldum. Bugün aynı evde yaşayan iki 
kardeş arasında eğer bir yıllık fark varsa sanki kuşak farkı varmış gibi uçu-
rumların oluştuğu, çok hızlı bir değişimin yaşandığı, bilgiye artık çok hız-
lı bir şekilde ulaşmanın mümkün olduğu dünyamızda, gençlerin dünyası ile 
kendi dünyam arasında yahut bir önceki nesil ile bir sonraki neslin dünyası 
arasındaki ilişkiyi anlamaya çalıştım. İşte bu konuşmanın başlığını da bu ne-
denlerden dolayı “Gençliğin Dünyası ve İslâm” koyduk. Zira bugün gençli-
ğin dünyasını ve bu dünyada İslâm’ın yerini anlamak, geleceğimizi inşa et-
mek açısından en önemli vazifemiz olsa gerektir. Onun için sevgili gençler, 
bugün size vasiyet ya da nasihat etmeye değil sizin dünyanızı konuşmaya gel-
dim. Gerçekten kalbimizi birbirimize açarak, sizin dünyanızı birlikte konuş-
mak için huzurunuzdayım.

Gençliğin dünyasını anlamak için her şeyden önce insanı anlamamız ge-
rekiyor. İnsanın yaradılışını, var oluş gayesini, yeryüzündeki serüvenini çok 
iyi ve doğru anlamadan gençliğin dünyasına nüfuz etmemize imkân yok. Aynı 
şekilde gençliğin dünyasını anlamak için, bütün ahlâkî değerlerin hafızası olan 
fıtratı ve insanı insan kılan yüce değerleri ama aynı zamanda o değerlerden 
uzaklaştığında karşılaştığı/karşılaşacağı problemleri de bilmek mecburiyetin-
deyiz. Ve nihayet gençliğin dünyasını anlamak için insanın yeryüzündeki va-
zifelerini, yaratıcının kendisini halife olarak seçişini, kâinatı, evreni ve bütün 
insanlığı ona emanet edişini, insan ile Allah arasındaki misakı, sözleşmeyi an-
lamak, bilmek durumundayız. Aksi takdirde gençliğin dünyasını anlayamayız.

Genç kardeşlerim! Her şeyden önce, bugün içinde yaşadığımız dünya 
gençlerin kurduğu bir dünya değildir. Evet, sevgili gençler, bugün siz, sizden 
önceki nesillerin kurduğu bir dünyada yaşıyorsunuz. Bu gördüğümüz, içinde 
yaşadığımız dünya sizin eseriniz değil. Eğer bugünün dünyasında vicdan ve 
merhamet kıtlığı yaşanıyorsa bunun sebebi siz değilsiniz. Eğer bugünkü dün-
yada insanlık erdem ve fazilet yoksunluğu yaşıyorsa bunun suçlusu siz değil-
siniz. Çünkü bu dünyayı siz kurmadınız, onu önünüzde hazır buldunuz. Biz 
hazırladık bu dünyayı size. Eğer bugünkü dünyada savaşlar, sömürüler devam 
ediyorsa, obeziteden ölenlerin sayısı ile açlıktan ölenlerin sayısı birbirleriy-
le yarışıyorsa, bu sizin suçunuz değil. Çünkü bu dünyayı siz kurmadınız, onu 
miras olarak aldınız. Eğer haz ve hızın egemen olduğu bu dünyada bireysel-
lik ve hedonizm hakim olmuşsa, eğer bu dünyada baskı ve zulüm devam edi-
yorsa bunun vebali sizin değil.

Bununla beraber bilmeniz gereken bir şey daha var. Sizden sonrakilere 
de siz bir dünya bırakacaksınız. Sizden sonrakilerin dünyasını siz hazırlaya-



GENÇLİĞİN DÜNYASI VE İSLÂM • 387

caksınız. Siz bugün sizden önce bu dünyayı size emanet edenlerin lehine ve-
ya aleyhine konuştuğunuz gibi, sizden sonraki nesiller de sizi konuşacaklar. 
Sizin onlara iyi mi kötü mü bir dünya bıraktığınızı da onlar konuşacak, de-
ğerlendirecekler. Onun için size düşen, emanet olarak aldığınız dünyayı çok 
iyi değerlendirmek ve kendinizden sonrakilere güzel bir dünya bırakmaktır. 
Bizim içine düştüğümüz hataya düşmek istemiyorsanız, o zaman siz daha gü-
zel bir dünya kuracak ve daha güzel bir dünyayı bir sonrakilere miras olarak 
bırakacaksınız.

Zaman değerlidir, onu tüketmemeliyiz

Sevgili gençler! İnsan dünyaya bir kez gelir. Allah’ın her birimize ver-
diği bu süreye biz ‘ömür’ diyoruz. Ömür, eğer yeryüzünü imar etmişse, ya-
ratılış gayesine uygun yaşanmışsa ömür olur. Yoksa sadece zaman tüket-
mek olur. Ömür ile imar aynı kökten gelir. Aynı şekilde ömür ile mamur 
de aynı kökten gelir. Yüce Rabbimiz; bizi yerden yarattı ve bizden yeryüzü-
nü imar etmemizi istedi. Bir insan yeryüzünü imar ettiği oranda ömür ya-
şamış olur. Aksi takdirde zamanı tüketmiş, heba etmiş olur. Bir insan, yer-
yüzünde medeniyetin kuruluşuna katkıda bulunduğu, iyi işler yaptığı oran-
da ömür yaşamış olur.

Ömrün üç aşaması var; çocukluk, gençlik ve yaşlılık. Yüce Rabbimiz ki-
tabında, Rum sûresi 54. âyette; hayatın evrelerini birinci zayıf dönem, güç-
lü dönem, ikinci zayıf dönem ve ihtiyarlık dönemi diye tarif eder. Allah bi-
zi zayıf yarattı. İnsan yavrusu kadar çocukluğunda yardıma muhtaç başka bir 
yavru yoktur. Başka yavruları kendi haline bıraktığınızda, –kuşların yavrula-
rı bile– kendilerini kurtarabilecek bir mecali kendinde bulur ama insan yav-
rusunu kendi haline bıraktığınızda açlıktan ve susuzluktan ölmeye mahkum 
olur. Onun için çocukluk dönemi zayıf dönemdir.

O zayıflıktan sonra bize bir güç ve kuvvet verdi. İşte o kuvvet, şu an-
da sizin sahip olduğunuz kuvvettir. O güç, şu anda sahip olduğunuz güçtür. 
O güçlü dönemden sonra tekrar zayıf döneme döneriz ki, o da ihtiyarlıktır.

Çocukluk dönemi taklit dönemidir, gençlik dönemi tahkik dönemidir, 
ihtiyarlık dönemi tüketme dönemidir. Gençlikte ürettiğinizi, ihtiyarlığınız-
da tüketirsiniz. Gençliğinizde öğrendiğinizi, ihtiyarladığınızda öğretirsiniz. 
Onun için ömür sermayesi içinde vakit çok önemli ama gençlik dönemi çok 
daha önemlidir. Böyle olduğu içindir ki bütün peygamberleri Allah gençler-
den seçmiştir. Ta ki geleceğe güzel bir dünya kurabilsinler. İhtiyarlık döne-
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minde peygamber olarak seçilmiş hiçbir peygamber yoktur. İbn Abbas “Al-
lah gönderdiği her peygamberi gençlerden seçti” diyerek gençlere mesaj ve-
rir. “Hatta kendisine ilim verilen hiçbir âlim yoktur ki genç olmasın” demiş-
tir. Elimizde kitaplarını okuduğumuz nice büyük âlimler var. Bazı kanalla-
rın, İslâm adına çevirdiği tarihi filmler vardı. Hep 60-70 yaşlarında pir-i fa-
ni müslüman örnekler gösterirlerdi. Onunla aslında şu mesajı verdiler; İslâm 
60 yaşını aşmış pir-i fanilerin dinidir, gençlerin dini değildir. Bu din, genç-
lere hitap eden bir din değil mesajı verdiler böylelikle. Oysa hakikat öyle  
değildir.

Riyâzü’s-Sâlihîn diye muhalled bir eser var evlerimizde, kıymetli bir ha-
dis kitabıdır. Dünyanın her tarafında müslümanlar onu okurlar. İmam Ne-
vevî bu kitabı 22 yaşında te’lif etmiş, 37 yaşında da vefat etmiştir. İmam 
Gazâlî, en büyük usul kitabını 21 yaşında kaleme almış ve bize miras bırak-
mıştır. 51 yaşında da vefat etmiştir. Sizin o 100 yaşına yaklaşmış bir ihtiyar-
dan sadır olduğuna inandığınız İhya-u Ulumi’d-Din’i de 30’lu yaşlarında iken 
kaleme almıştır. Kesretten kinaye olması muhtemel yaygın bir iddiaya göre 
Gazâlî’nin hayatı yazdığı eserlere taksim edilirse her bir güne 80 sayfa düşü-
yormuş. Gazâlî’nin Eserleri diye bir doktora tezi var. Orada 507 kitap yaz-
dığı ifade ediliyor. Bir kütüphaneyi dolduracak kadar kitaptan söz ediyoruz. 
Onlar da öyle sıradan kitaplar değil. Felsefenin zirvesi denilebilecek kitaplar 
da var orada, usul-i fıkhın zirvesi denilebilecek eserler de. Gazâlî’nin kitapla-
rının isimlerinden bir medeniyet kurabilirsiniz.

Kendisine dediler ki: “Bu kadar kısa bir ömre, bu kadar çok şeyi nasıl 
sığdırdın?” O da şöyle cevap verdi: “Ben Allah’tan zaman içinde zaman iste-
dim. Her duamda ‘Rabbim hayat çok kısa ama yapacak çok iş var, bana za-
man içinde zaman lütfet ki kısa hayata çok hayırlı işler sığdırayım” diye Rab-
bime yalvardım.” Gazâlî, bu şekilde Gazâlî oldu.

Ümitsizliğe sevk etmek için değil, bizden de Gazâlîler çıksın diye şunu 
her yerde dile getirmeye çalışıyorum: Türkiye’de ilahiyat fakültelerimizin sa-
yısı 100’ü geçti. Acaba bir asır-iki asır sonra Gazâlî’nin İslâm Medeniyetine 
vurduğu damga kadar, 100 İlahiyat Fakültesi ve binlerce profesör olarak biz 
mührümüzü vurabilecek miyiz, sorusunu kendimize sorarak yolumuza de-
vam etmemiz lazım.

Gençler, İslâm ümmeti sizden Gazâlîler bekliyor. Ümmet sizden İbn-i Si-
nalar, Fahrettin Râzîler bekliyor. Yakın tarihimizin Muhammed İkballerini, 
Aliya İzzetbegoviçlerini, Mehmet Akiflerin ve daha nice âlimlerin yerini dol-
durmanızı bekliyor.
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Bütün peygamberler gençlerden seçildi

Bütün peygamberler gençlerden seçildi, dedik. Bunu biraz açalım mı? 
Hazret-i İbrahim, Mezopotamya medeniyetinin içinde Nemrut’a karşı o muh-
teşem tevhid mücadelesini verdiğinde genç bir delikanlıydı. Kur’ân’ın ifade-
si ile düşmanları; “Bir genç işittik, adına İbrahim diyorlar” (Enbiya, 60) diye 
atıfta bulundukları İbrahim, onların bütün o yeryüzünde kök salan şirk dü-
zenini ortadan kaldıran bir mücadele başlatmıştır. Nitekim yüz yıllar sonra 
sevgili Peygamberimiz, “Ben atam İbrahim’in duasıyım” diyecektir. Hazret-i 
İsmail, babası ile beraber mücadeleye başladığında genç bir delikanlıydı. He-
nüz yeni akıl-baliğ olduğu bir çağda babası İbrahim ile birlikte Kâbetullah’ın 
temellerini attığını biliyoruz. Hazret-i Yusuf, genç bir delikanlı iken Mısır’da, 
önce zindana giriyor, sonra da Mısır’a sultan oluyor. Hazret-i Musa, Haz-
ret-i İsa aynı şekilde genç yaşta büyük sorumluluklar yüklenmiş peygamber-
lerdir. Zaman zaman “rol modellerimiz yok” diye bir cümle duyarım, genç-
ler de bundan şikayet ediyor. Bu ‘rol model’ de yeni bir kavram. Önümüz-
de örneklerimiz yok, demek istiyorlar. Ben de; açın Kur’ân’ı, okuyun, çünkü 
bütün peygamberler gençlerin rehberleri, bütün peygamberler gençlerin mo-
delleridir, derim. Allah’ın peygamberlerinden daha büyük ‘rol model’ler, ör-
nekler, rehberler düşünülebilir mi?

Allah Teala, onların getirdiği hidayeti kendimize rehber edinmemizi em-
rediyor. Böyle olduğu içindir ki genç peygamberler, ilk arkadaşlarını da hep 
gençlerden seçtiler. Bütün peygamberlerin ilk halkaları hep gençlerden oluş-
muştur. Yine aynı şekilde filmlerle, kitaplarla her biri 70-80-yaşına yaklaş-
mış pir-i faniler olarak tasvir edilen sevgili Peygamberimizin o büyük sahâbe-
leri de hep gençlerden oluşmuştu. Peygamberimizin ilk kurduğu üniversite 
Mekke’de Daru’l-Erkam’dır. Erkam kim, kaç yaşında biliyor musunuz? Yani 
kendi evini Allah’ın Resûlü’ne bir mektep ve medrese olarak ilk açan, Hazre-
ti Ömer’in müslüman oluşuna kadar o 40 sahâbeyi evinde Hazret-i Peygam-
ber’le buluşturan Erkam’ın, bu dönemde kaç yaşında olduğunu biliyor mu-
sunuz? 19 yaşındaydı. İlk neslin en yaşlısı kim? Hazreti Ebû Bekir. Peki Haz-
ret-i Ebû Bekir müslüman olduğunda kaç yaşındaydı? 37. Hazreti Ömer 30, 
Hazreti Osman 33 yaşındaydı. Hazreti Ali, henüz 9 yaşındaydı İslâm’la şeref-
lendiğinde. Bedir’de sancağı eline aldığında ise 20 yaşındaydı. Hicret hare-
ketini; hem Habeşistan’a hicreti hem Medine’ye hicreti gençler başlattı. Sev-
gili Peygamberimizin ilk valileri tamamen gençlerden oluşuyordu. Yemen’e 
vali olarak gönderilirken İslâm medeniyetinin temelini bizlere öğreten hadis 
rivayetleriyle tanıdığımız Muaz bin Cebel, sadece 21 yaşındaydı. Onun için 
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eğer örnek istiyorsanız, tevhid tarihinin bütün peygamberlerine, o peygam-
berlerin etrafına topladıkları arkadaşlarına ve İslâm medeniyetini bize akta-
ran âlimlere bakın, derim. Bütün bunlar sizlerin örnekleridir.

Üç boşluk: Boş vakit, boş zihin, boş kalp

Gençliğin hayatını tahrip eden, anlamsızlaştıran üç boşluk var. Biri boş 
vakit, biri boş zihin, biri boş kalp. Bu üçünü doldurduğunuzda sizin bugün 
bizden şikâyet ettiğiniz gibi sizden sonraki nesiller sizden şikâyet etmeyecek. 
Siz bu üç boşluğu doldurursanız kendinizden sonrasına çok daha güzel bir 
dünyayı miras olarak bırakacaksınız.

Sevgili gençler, hayatınızda hiç boş vakit olmasın. Çünkü kıyamet günü 
insanlar sorguya çekildiğinde “ömrünü nerede geçirdin, gençliğini nerede çü-
rüttün?” diye sorulacaktır. Her insan ömrü ile ilgili sorguya çekilecek ama 
gençliği ile ilgili ayrıca sorguya çekilecektir. Siz hakikatin yolunda olan genç-
lersiniz. Hakikatin yolunda olan gençler, hayatlarını sanal alemlere mahkûm 
etmezler. Hayatını sanal alemlere mahkûm ederek hakikatten kopmak, za-
manı tüketmek, ömrü çürütmek, bir gencin başına gelebilecek en kötü işler-
den birisidir. Onun için öncelikle hayatınız programlı olmalı. Zaten Rabbi-
miz, günde beş vakit namazla, ibadetle hayatımızı programlamış. Siz ayrıca 
hiçbir saniyenizi boş geçirmeyecek şekilde hayatınızı programlayın.

Genç için tehlikeli ikinci boşluk, boş zihindir. O boşluğu dolduracak en de-
ğerli şey ilim, hikmet ve marifettir. Hiçbir zaman, hiçbir ayrım yapmadan fay-
dalı her bilginin peşinde koşunuz. Zihninizi doyurunuz ve doldurunuz. Şunun 
da farkında olunuz ki; zihni malumat ile doldurmak, onu doyurmak değildir.

Çağımızda, cehalet mühendisliği kol geziyor. Cehalet mühendisliği, öğ-
reterek, diploma sahibi yaparak gençleri cahil bırakıyor. En kötü cehalet, öğ-
retilmiş cehalet, en tehlikeli cehalet, eğitimle verilen cehalettir. Onun için se-
çici olacaksınız. Zihniniz lüzumsuz bilgilerin çöplüğü olmamalı. Zihniniz si-
zi sadece hakikate, iyiye, doğruya, güzele götürecek olan bilgilerin hazinesi-
dir, yeridir çünkü.

Öyle bir dünyada yaşıyoruz ki, artık en kolay şey bilgiye ulaşmaktır. Ben 
yirmi sene sonra tekrar sınıfa döndüm, hocalığa başladım. Yirmi sene önce sı-
nıfa girdiğimde, elimde bir tebeşir vardı. Hadis hocası olduğum için 10-15 da-
kika hadisleri tahtaya yazıyor, sonra kelimelerin altını tek tek çizerek öğrenci-
lerime anlatıyordum. Yirmi sene sonra tekrar sınıfa döndüğümde bana tebeşir 
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dönemi bitti, şimdi kalem devri, dediler. Çok güzel, daha rahat, tebeşir yutma-
dan yazabiliyorsunuz. Eski alışkanlığımı sürdürdüm; kalemi elime alıp tahtaya 
hadisin ilk cümlesini yazdım. Sınıfın tamamı hadisin devamını okudu. Şaşır-
dım. Döndüm onlara ve “Siz hadis hafızı mısınız?” dedim. Hocam artık Goog-
le hazretleri var, dediler. Peki, dedim ve hadisi sildim. O zaman açın bakayım 
oradan, ben hepinize okuyayım hadisi. Beraber okuduk. Ben doktora tezini 
hazırlarken, bir tek hadisi hadis kaynaklarından bulmak için, bir gece yatsıdan 
sonra aramaya başladığımı ve sabah ezanı okunduğunda da henüz bulamadığı-
mı hatırlıyorum. Şimdi iki kelimeyi yazıyorum, hadis külliyatının tamamında, 
kaç kez, kaç yerde geçiyorsa, onu görebiliyorum. Böyle bir çağda yaşıyoruz.

İşte böyle bir çağda, artık bilgiye ulaşma meselesi bitti ama önümüzde çok 
daha büyük bir mesele var; bilgiyi seçmek, doğru bilgi ile yanlış bilgiyi ayırt 
etmek. Artık usul ve metodoloji sahibi olmayana bilgi sahibi oldu, diyemeyiz. 
Onun için bütün eğitimcilerimizin eğitim sistemi üzerinde yeniden düşünme-
si lazım. Bilgi yükleme şeklindeki eğitim sistemi bitmiştir. Artık eğitim siste-
mimizi; bilginin doğrusunu kötüsünden, yanlışından ayırt edecek kabiliyeti 
kazandırmak üzerine yeniden bina etmek zorundayız.

Şu noktayı da sizlerle paylaşmak isterim: En büyük musibet, bilgiyi dinî 
bilgi ve dinî olmayan bilgi, diye ayırmaktır. Bir de müspet bilgi diyorlar, sanki 
bir de menfi bilgi varmış gibi. Her zaman söylüyorum, Allah’ın kitabını bize 
açıklayan, anlatan tefsir ne kadar dinî bir ilim ise, Allah’ın kâinata yerleştir-
diği kanunları bize anlatan fizik, kimya, matematik, biyoloji de o kadar dinî 
birer ilimdir. Allah’ın geçmiş toplumların hayatına koyduğu ilahi sünnetleri 
bize öğreten felsefe, sosyoloji de o kadar dinî birer ilimdir. Bunları asla bir-
birinden ayırmayın. Çok iyi tarih okuyun. Medeniyet tarihini, bilgi tarihini, 
insanlık tarihini okuyun ve bilgiyi ayırt etmeden, sizi hakikate, Rabbinize gö-
türecek her türlü bilgiye sahip olmaya çalışın.

Bu dijital dünyada bilgiye ulaşmak artık çok kolaylaştı. Bilgiye artık oku-
yarak değil görerek ve işiterek sahip olmak mümkün hale geldi. Eskiden ca-
mi kürsüleri olurdu, hala varlar. Şimdi bir de dijital kürsüler çıktı. Dijital kür-
sülerin de konuşan vaizleri var. Her biri dijital kürsüden insanlara hitap et-
meye başladılar.

Sevgili gençler, hakikate ulaşmak için hiç kimsenin bayii olmayınız, ken-
diniz olunuz. Herkesten istifade ediniz, doğruyu anlatan herkesten istifade 
ediniz ama kendinizi, hayatınızı, hakikatinizi, şahıslar üzerine bina etmeyi-
niz. Hazreti Ali’nin ifade ettiği gibi “Hakikatinizi şahıslara göre tanımlama-
yınız, şahısları hakikate göre tarif ediniz.” Ve “baki hakikatleri de fani şahsi-
yetler üzerine bina etmeyiniz.” İnsanlar, şahıslar, hocalar, âlimler, İslâm dini-
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ne göre hakikatin kaynağı değildir. Onlar hakikatin sadece öğreticileridir. Üç 
kitabı elinizden düşürmeyiniz. Biri insan, biri kâinat, biri Kur’ân. İnsanı size 
öğreten bütün bilgileri öğreniniz. Kâinatı en güzel şekilde öğrenecek kitapla-
rı okuyunuz. Ve tabii ki Allah’ın kitabını, bütün bu kâinat kitabının ezeli ter-
cümesi olarak tefsir edilen, kâinat kitabının ezeli tercümesi olan Kur’ân-ı Ke-
rim’i de elinizden asla düşürmeyiniz.

Boş bırakmamanız gereken üçüncü yer kalptir. Kalbinizi boş bırakmayın 
ama o boşluğu fani sevgilerle doldurmayın. O boşluğu, makam-mevki sev-
dasıyla, şan ve şöhret muhabbetiyle, madde-servet sevgisi ile kirletmeyin. O 
boşluğu yanlış insanlara yer ayırarak da israf etmeyin. O boşluğu sizi yoktan 
var eden Rabbinizin muhabbeti ile doldurun. Sonra da Allah’ın bütün kulla-
rını seviniz. Varlığa, kâinata, börtü böceğe, çiçeğe, güle, bütün kâinata mu-
habbet ile bakmayı size öğretecek bir kitabınız var elinizde. Şunu da unutma-
yınız ki; kalpleri ancak Allah’ın zikri mutmain kılar.

Üç hayati kavram: İnsan, nisyan ve isyan

Sevgili gençler, şu üç kelimeyi de unutmayınız: İnsan, nisyan ve isyan. İn-
sanın en büyük isyanı nisyan ile olmuştur. Onun için eğer unutursanız unutu-
lursunuz. Nisyan içerisinde insanlığınızı sürdüremezsiniz. İnsan olmanın gös-
tergesi, nisyandan kurtulup hatırlamaktır. Onun için bütün peygamberlerin 
bir diğer ismi “müzzekkir” yani hatırlatıcıdır. Onlar bize insanlığımızı hatır-
latmak için gelmişlerdir.

Kur’ân-ı Kerim’in bir adı zikirdir. Zikr-i hakimdir, hikmetli bir hatırlat-
madır Kur’ân-ı Kerim. Onun için zikrullah kavramını unutmayın. Ama zik-
rullah elimize tesbih alarak “Allah, Allah” demekten ibaret değildir. Çünkü 
Allah sadece tesbihi elimize aldığımızda hatırlanacak bir varlık değildir. Ger-
çek zikrullah, hayatın her anında; ilim tahsil ederken, ticaret yaparken, top-
lumları yönetirken Allah’ı unutmamaktır; O’nun adaletini, merhametini, yer-
yüzüne gönderdiği hidayeti unutmadan yaşamaktır.

Sevgili gençler; biraz da ben eleştireyim sizin dünyanızı. Çünkü dünya-
nız bizi de kuşattı maalesef. Öyle bir dünyamız var ki, her şey insana unuttur-
mak üzerine kurulmuştur. Her şey bize bizi unutturmaya çalışıyor. Telefonu 
alıyorsunuz elinize, size sizi unutturuyor. İnternete giriyorsunuz, televizyonu 
açıyorsunuz, aynı şekilde size sizi unutturuyor. Yazık ki bize bu unutmayı eğ-
lence olarak tarif ediyorlar. Ne kadar unutursan o kadar eğlenirsin diyorlar. 
Ama Allah öyle demiyor. Çünkü ne kadar unutursan o kadar yorgunsundur 
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demek. Ne kadar unutursanız kalbiniz, zihniniz o kadar yorulur. İslâm’ın bü-
tün esasları; ibadeti, kitabı, sünneti, her şey bize bizi hatırlatmak ister. Günde 
beş defa müezzin, bize bizi hatırlatmak için felaha davet eder. Beş vakit na-
mazımız unutmamamız için emredilmiştir. Kur’ân okumamız, birbirimize se-
lam vermemiz, birbirimizle sohbetimiz, bizi unutmayan bir varlık olmak için 
bize emredilmiştir. Ama biz kendimize öyle bir dünya kurduk ki, her şey bize 
bizi unutturmak için adete seferber olmuştur. İşte her şeyin gençleri kendisi-
ni unutmaya davet ettiği bir dünyada kendisini unutmadan yaşayan her genç 
bir kahramandır. Bu haz ve hız çağında, dünyanın kötülüklerine bulaşmadan 
yaşayan her genç tebrik edilmesi gereken bir yiğittir.

Sevgili gençler, şu üç kavramı da inşa etmeliyiz: Benlik, kişilik ve kim-
lik. Benliğimizi bulmamız için, “ben kimim” sorusunu sürekli kendinize sor-
mamız gerekir. “Ben nasıl bir insanım” sorusunun cevabı ise kişiliğimizi inşa 
eder. “Ben nereye, kime, hangi dine hangi medeniyete aitim” sorusunun ce-
vabı da kimliğimizi inşa eder. Bütün okumalarımız bu üç sorunun cevabına 
yönelik olmalı. Benliğimizi, kimliğimizi ve kişiliğimizi kurduğumuz zaman, 
vaktimiz de dolar, kalbimiz ve zihnimiz de.

Din dilimizin temel sorunları

Sevgili gençler! Son olarak; şahsım başta olmak üzere, camide, vaazlarda, 
seminerlerde, konferanslarda, derneklerde, gençlerin dünyasına hitap eden 
din söylemlerimizin sorunlarını da maddeler halinde sıralayıp sözlerimi biti-
receğim. Bunları ben tespit etmedim, siz tespit ettiniz. Gençlerle zaman za-
man sabah namazı sonrası buluşmalarım devam ediyor. Ki gençlerin dostlu-
ğunu kazandığım için hep Allah’a hamd ediyorum. Onların sorularından çı-
kardığım altı netice var ki bu altı netice, altı konuda altı yanlışa değiniyor.

Birincisi, din-insan ilişkisidir. Sanki dinî olan ayrı, insani olan ayrıymış 
gibi. İnsani olanla, İslâmî olan ayrıymış sanki. Zaman zaman öyle yanlış bir 
din söylemi kullanıyoruz ki sanki İslâm’la insan birbirinin zıddıymış gibi ha-
reket ediyoruz. Sanki insani olan İslâmî değilmiş, İslâm’da olan da insani de-
ğilmiş gibi konuşuyoruz. Eğer, –ben de dahil– hocalardan din adına böyle bir 
şey duyarsanız; insani olanla İslâmî olanı karşı karşıya getiren, insanı aşağıla-
yan, insanın izzetini, onurunu, şerefini çiğneyen herhangi bir şey işitirseniz, 
biliniz ki o yanlıştır. Ya yorumumuz, tefsirimiz yanlıştır ya da fıtratımız bo-
zulmuştur. Çünkü en sağlam din, fıtratın kendisidir. Kur’ân-ı Kerim’de “bu 
sapasağlam dindir” diye tarif edilen şey, insanların üzerine yaratıldığı fıtrat-
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tır. Allah’ın yarattığını hiç kimse değiştiremez. Sapa sağlam din budur, diyor, 
Onun için yaptığımız yanlışlardan birisi bu. Aklıma o kadar çok örnek geliyor 
ki örneklere girersem ilkeden uzaklaşırım diye endişe ediyorum.

Şu eleştirimi de dile getirmek isterim: İnsanilik ile insancılık aynı şey de-
ğildir. Ne demek insanilik ile insancılık? Batıda insanı kilisenin hegemonya-
sından kurtarmak için ihdas edilen hümanizmi kastediyorum. Hümanizmi 
Türkçeye insanilik değil, insancılık diye çeviriyorum. Batıda geliştirilen hare-
ket noktasına katılıyorum; insanın iradesini kilisenin hegemonyasından kur-
tarmak için başlatılan insaniliğe evet diyorum ama sonra Allah’ı yok sayarak 
insanı merkeze alan insancılığa hayır diyorum. Çünkü sonradan dünyaya ya-
yılmak istenen insancılık, insani değildir. İnsanı aşkın olandan, metafizikten, 
Rabbinden, ruhundan, ruhunu yücelten değerlerden koparacak bir insancı-
lık, insani değildir. Ama İslâm dinî mahza insanidir. Kaynağı itibari ile ilahi-
dir evet, ama uygulaması itibarı ile insanidir.

Mesela Ramazan ayında Allah bize oruç tutmayı emrediyor. İlk etapta 
şaşırıyorsunuz. Çünkü hem hayatımız yemeye ve içmeye bağlı hem de Allah 
diyor ki; bir ay boyunca belirli vakitlerde yemeyeceksin, içmeyeceksin. Fakat 
hemen arkasından ilâhî olan, insani olanı devreye sokarak şöyle diyecek: Eğer 
hastaysanız, yolculuğa çıkarsanız, –başka bir gün tutmak kaydıyla– o zaman 
bundan muafsınız. İslâm’ın her ilkesinde böyle bir insanilik vardır. Sonradan 
değiştirilen Hristiyanlıkta siz vücuda ne kadar eziyet ederseniz, ruh o kadar 
Allah’a yükselir. İslâm’da ise vücuda eziyet etmek haram kılınmıştır. Allah’ın 
huzurunda kıyama durmak yani namazdaki kıyam bir emirdir. Huşu ve say-
gı duruşu içerisinde kıyama durmak zorundayız namazda. Ya kıyama dura-
cak hali yoksa, ne yapacak? Onun da insani yolunu göstermiştir bize Rabbi-
miz. Eğer korkarsa, başına bir şey geleceğinden endişe ederse, bineklerin üze-
rinde namaz kılmaya devam edilmesine müsaade edilmiştir. İslâm’ın her ilke-
si böyledir. Allah Resûlü “kolaylaştırın” dedi, biz zorlaştırdık, “müjdeleyin” 
dedi, biz nefret ettirdik, “zorlaştırmayın” dedi, biz zorlaştırdık, “nefret ettir-
meyin” dedi, biz nefret ettirdik. Bu birinci husus.

Sizden öğrendiğimiz ikinci eksiğimiz; din-dünya ilişkisine dairdir. Dinî 
olan dünyevi olan, dünyevi olan uhrevi olan diye ayırımlar yapıyoruz. San-
ki din dünyayı aşağılamak için gönderilmiş bir nizam olarak takdim ediliyor. 
Oysa sevgili gençler, hem Allah’ın kitabında hem de Allah Peygamberinin 
sünnetinde, dünyayı dünya olduğu için aşağılayan hiçbir ifade yoktur. Ora-
da eleştirilen dünyevileşmedir, ebedi hayatı fani hayata feda etmektir. Ora-
da eleştirilen Allah’ı ve ahireti yok sayarak hayatı dünyadan ibaret kabul et-
mektir. Onun adı da sekülerizmdir, dünyevileşmedir. Ancak din ile dünyayı, 
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ahiret ile dünyayı karşı karşıya getiren hiçbir söylem İslâmî değildir. Cennet, 
tohumunu bu dünyada diktiğimiz bir bahçedir. Cehennem, ateşini bu dünya-
dan götürdüğümüz bir ocaktır.

Çok hoş bir hikâye var vaizlerimiz anlatırlar: Behlül diye bir zat var, Ha-
run Reşit’in üvey kardeşi. Bağdat’ın kapısından girerken sorarlar: “Nereden 
geliyorsun?” “Cehennemden” diye cevap verir. “Cehennemde ne işin var-
dı?” derler. “Ateş lazımdı, almaya gitmiştim.” der. “Hani nerede ateş?” der-
ler. “Bulamadım” diye cevap verir. “Yahu,” derler, “Cehennem olur da ateş 
olmaz mı?” “Vallahi ben de merak ettim ve oradakilere sordum. Dediler ki; 
herkes ateşini dünyadan getirir. Burada ateş yok.” Bunu dedikten sonra da “O 
cehennem ki yakıtı insanlar ve taşlardır.” (Tahrim, 6) âyetini okur.

Gençler din dünyanın ruhudur. Dolayısıyla dünya dinin bedenidir. Be-
den olmazsa ruh olmaz, ruh olmazsa da beden olmaz.

Dünyaya kanmayacağız elbette ama biz müminler imar etmekle, en gü-
zel dünyaları kurmakla mükellef bir ümmetiz.

Gençlerden öğrendiğim ve bizim yanlış anlattığımıza inandığım üçüncü 
mesele din-akıl ilişkisine dair söylemimizdir. Dinî olan ile aklî olan, akıl ve 
nakil arasındaki ilişki yani.

Sevgili gençler; yeryüzünde İslâm kadar aklı yücelten bir sistem bulamaz-
sınız. Din adına aklı tezyif eden, aşağılayan bir ifade görürseniz bilin ki o İs-
lâmî değildir. Çünkü dinî olan aynı zamanda aklî olandır. Mesela; aklı kenara 
koymazsanız cennete giremezsiniz, diye bir söz işitirsiniz. Oysa Allah, bunun 
tam tersini söylüyor. Ne diyor? Mülk sûresi 10. âyette mealen buyuruluyor: 
Cehenneme gidecek insanlar cehennemi görünce şöyle diyecekler; eğer biz 
akletseydik cehennem ehli olmazdık. Az önce sözünü ettiğimiz İmam Gazâlî 
akıl-nakil ilişkisini anlatmak için bakın ne diyor: “Vahiy dışarıdan insana ge-
len bir akıldır, akıl içeriden gelen bir vahiydir.” İslâm medeniyetinde akıl ve 
vahiy hakkında yazılan kitaplar, büyük bir kütüphaneyi dolduracak kadar bü-
yük bir servettir. Ancak elbette bununla; vahyi dışlayarak (ona rasyonalizm 
deniyor) aklı doğrunun ve bilginin yegâne kaynağı olarak kabul eden anlayı-
şı kastetmiyorum. Ancak Allah’ın dini insanın aklını muhatap olarak kabul 
etmiştir. Allah’ın kitabı nasıl Allah’ın eseri ise, insanın aklı da Allah’ın öyle 
bir eseridir. Burada sadece aklın sınırlarını bilmemiz gerekiyor. Bize düşen 
sürekli onun sınırlarını genişletmektir. Nitekim insanlık tarihi boyunca aklın 
sınırları genişleyerek yoluna devam etmiştir. Yoksa bu inkişaf olmazdı zaten.

Dördüncü husus, din-bilim ilişkisine dair yanlış söylemdir. Sanki dinî 
olanla ilmî olan birbirinin zıddıymış gibi bir anlayış körükleniyor. Gençleri-
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mizin pek çok soruları buradan geliyor. Halbuki az önce de ifade ettim; kâi-
natın âyetleri ile kitabın âyetlerini birbirinden ayıramayız. Fizik, matematikle, 
Kur’ân’ın tefsirini birbirinden ayıramayız. Yeryüzündeki bütün bilim adam-
larının bütün çabaları ile bilimde varacakları mesafeyi sadece Allah’ın kâina-
ta yerleştirdiği kanunların tefsiri mahiyetinde görmek gerekir.

Bediüzzaman’ın çok hoşuma giden bir hikâyesi var. Bunu yaşayan zat ve-
fat etti, bana da misafir oldu, kendisi bizzat anlattı. Dedi ki: Kastamonu’da 
lise talebesiydim. Bir grup lise talebesi olarak, o zamanlar orada ikamet eden 
Üstad’ı ziyaret ettik. Dedik ki: “Efendim, hocalarımız bizi ateizme davet edi-
yorlar, ‘Allah yok!’ diyorlar.” ‘Hangi hocalarınız bunu söylüyor’ dedi. ‘Fizik 
hocası, kimya hocası…’ dedik. O da şöyle cevap verdi: ‘O halde hocalarını-
zı bırakın, fizik kitabını, kimya kitabını okuyun. Siz hocayı bırakıp, hocanın 
size anlattığı kitabı okursanız, o kitapların Allah’ın kâinata yerleştirdiği ka-
nunların tefsiri sadedinde yazıldığını görürsünüz. Hoca sizi başka yere götür-
se bile o kanunlar sizi sadece kâinatı yoktan var eden Rabbinize götürür.’ ”

Sorunlu olarak gördüğüm ve sizden öğrendiğim beşinci husus, din-kül-
tür ilişkisine dair söylemimizdir. Dinî olan ile kültürel olanı birbirinden ayır-
mamak yani.

Sevgili genç kardeşlerim! Şüphesiz her peygamber bir kültür içine doğ-
muştur ama hiçbir peygamber kendi kavminin kültürünü din kuralına dönüş-
türmeye gelmemiştir. Bir dine sokulabilecek en büyük bid’at peygamberin 
gönderildiği toplumun kültürünü, örfünü, âdetini takdis ederek onu evrensel 
bir din kuralı haline dönüştürmektir. Âdet ile ibadeti, yerel olan ile evrensel 
olanı, sabitelerle değişkenleri ayırt etmek dini anlamanın en önemli şartıdır.

Sevgili kardeşlerim! İslâm’ın herhangi bir meselesini anlarken, yorum-
larken, yaşarken, onun iki büyük özelliğini daima göz önünde bulundurma-
lıyız. Bunlardan birisi, Hazret-i Peygamber’in bütün insanlığa gönderildiği 
hatta bütün âlemlere rahmet olduğu ilkesidir. İkinci büyük özellik ise O’nun 
belli bir çağa ve zamana değil bütün çağlara ve zamanlara gönderildiği haki-
katidir. Yani Hazret-i Peygamber’in mesajının evrensel ve çağlar-üstü oldu-
ğunu anlamadan bizim dini anlamamıza ve anlamlandırmamıza imkân yok.

Ve son olarak altıncı husus din-ahlâk ilişkisine dair eksik söylemimizdir. 
Burada da yanlış bir yaklaşımımız var maalesef. Dinî olan ile ahlâkî olan bir-
birinden ayrıymış, ayrılabilirmiş gibi.

Bakın kardeşlerim, size keskin ve her zaman doğru sonuç veren bir formül 
söylüyorum: Dinî olan her şey aynı zamanda ahlâkîdir ve ahlâkî olan her şey 
de aynı zamanda dinîdir. Bu kadar net. Maalesef birçok alanda olduğu gibi 
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burada da bütünlüğü kaybettik ve ayrıştırmaya gittik. Şunu açık yüreklilikle 
söylememiz gerekir ki; İslâm dünyası olarak ahlâk konusunda insanlığın id-
rakine söyleyecek çok sözümüz var ancak o sözleri söyleyecek yüzümüz yok. 
Çünkü inandıklarımızı eylemlerimizle gösteremiyoruz. İnsana alet olarak de-
ğil âyet olarak bakan bir dinimiz var ancak kendimiz insana değer vermiyo-
ruz. Din–siyaset ayrımına karşı çıkıyoruz haklı olarak ama din-ahlâk ayrımına 
karşı sesimizi yükseltmiyoruz. Oysa en büyük sekülerlik dinin ahlâktan ayrıl-
masıdır. Çünkü dinin ahlâktan ayrılması kendisinden ayrılmasıdır. Hazindir 
ki İslâm dünyasındaki uyanış hareketlerinin kahir ekseriyeti ahlâkla bezen-
miş ruhun gücünden çok siyasetin gücüne talip oldular. Önce ahlâk ve ma-
neviyat yerine önce güç ve iktidar, dediler. İlmî donanımdan, ruhî kemalden 
önce güç ve makama talip oldular. İlmin, fikrin, düşüncenin, sanat ve felse-
fenin gücünün, siyasetin gücünden üstün olduğunu unuttular.

Ne yazık ki, müslümanlar olarak gündelik hayatımızda insanlara örnek 
olacak bir ahlâkı gösteremiyoruz. Çünkü ahlâkın teorisini ve bir davranışı ah-
lâkî kılan değeri kaybettik. Değerin ne olduğunu tespit sorunumuz var. Tak-
va tanımını teheccüd, evvabin ve nafile namazlarına hasrettik. Yemen’de bir-
birine düşen müslümanın açlığını gidermeyi, komşuya eziyet etmemeyi, tra-
fikte yürürken hayvan çiğnememeyi, eşimizle, çocuğumuzla konuşurken kalp 
kırmamayı takvanın içinde görmüyoruz. Arafat’ta ihramlıyken sivrisineğe do-
kunamıyoruz ama Mina’ya varmadan yüzlerce kişiyi çiğneyip öldürmekte bir 
beis görmüyoruz. Hacer-i Esved’i öpmenin bizi cennete götüreceğine inanı-
yoruz ama Kâbe’nin etrafında tavaf eden yüzbinlerce insanı rahatsız etmeyi 
önemli görmüyoruz.

Hatta daha da öteye gidiyoruz; bazen ahlâksızlığı dinîleştiriyor; yaptı-
ğımız bütün yolsuzlukların, düzenbazlıkların, hilelerin, dinden meşruiyetini 
arıyoruz. Başka bir ifadeyle bize ahlâk-ı hamideyi bildirmek üzere gönderi-
len dini, gayri ahlâkî davranışlarımıza mesned kılacak kadar ileri gidiyoruz.

Değerleri tespit sorunumuz var, evet, ama ayrıca değerler hiyerarşisini de 
kaybettik. Bu da değerlerin kendisini kaybetmek kadar büyük yanlışları bera-
berinde getirdi. Bundan daha vahimi değerlerin yer değiştirmesi; iyinin kötü, 
kötünün iyi addedilmesidir. Çirkin ile güzelin, fayda ile zararın, hak ile batı-
lın birbirinin yerine geçmesidir.

Tüm bunları bir bütün olarak yeniden ele almak gerekiyor. Çünkü ah-
lâk dinî hükümlerin yani fıkhın aklıdır. Ama biz ahlâktan kopuk bir fıkıhta 
ısrar ediyoruz. Halbuki ahlâk ibadetin gayesi, ibadet ahlâkın vesilesidir. Bu 
çok açık olduğu halde üzülerek belirteyim, bütün din anlayışımızı daha çok 
ahlâktan kopuk, taabbudî hem de ibadet-i mersume dediğimiz ibadetler üze-
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rine bina ediyoruz. Dolayısıyla fıkhın ahlâktan tecrit edilmesi, ibadetlerin ah-
lâkî gayelerden uzaklaşarak şekle indirgenmesi, müminler topluluğu için en 
büyük musibet olmuştur.

Gençler! Şunları da aklınızda tutmanızı rica ediyorum: Her dinî hükmün 
bir fıkhî, bir de ahlâkî vechesi vardır. Fıkhi yönü insanın dış dünyasını, ah-
lâkî yönü ise iç dünyasını tanzim eder. Ahlâk gayedir, fıkıh vesiledir. Vesile 
olmadan gaye tahakkuk etmez. Gaye kaybolursa vesile bir anlam ifade etmez.

Bu din-ahlâk ayrımı da sorunlu gördüğüm ve daha çok sizden duyduğum 
en ciddi meselelerimizden biridir.

* * *
Bütün bunları niye anlattım size gençler? Çünkü bu yanlış söylemler çok 

sorunlu ve arızalı bir din anlayışını beraberinde getiriyor. Aynı zamanda ka-
rikatüristlere malzeme olacak örnekler ortaya çıkıyor. Hem zaten siz kendi 
aranızda bizim bu yanlış söylemlerimizi –hatta belki ‘ti’ye alarak– değerlendi-
riyorsunuz. Böyle tuhaflıklar gördüğünüzde lütfen bunu Allah’ın dinine mal 
etmeyiniz. Bunları duyduğunuzda Allah’ın dinine karşı muhabbetiniz azal-
masın. Bilin ki bu; bizim yanlış yorumlarımızdan, yanlış uygulamalarımızdan 
kaynaklanıyor. Onun yerine kendiniz âlim ve âlime olmaya bakın. Kendiniz 
bizatihi o hakikati bulma yolunda birer talebe olun. Aliya İzzetbegovic’in gü-
zel bir ifadesi var: “Semanın talebesi olmayan yeryüzünün muallimi olamaz.” 
Gökyüzünün öğrencisi olmayan yeryüzünün öğretmeni olamaz.

Sevgili gençler, özellikle kendinizi çok iyi yetiştirin. Zannetmeyin ki ilim 
sadece İlahiyatçıların yaptığı ilimdir. Sizin sahip olduğunuz ilim de İslâm’ın 
nazarında en az İlahiyatçının öğrendiği ilim kadar değerlidir. Onlar arasında 
hiçbir ayrım yapılmaz. Sevgili Peygamberimiz’in ilim talebeleri ile ilgili ettiği 
çok güzel bir dua, daha doğrusu yaptığı bir tespit vardır. O tespiti bir duaya 
dönüştürerek sözlerimi bitirmek istiyorum. Buyuruyor ki Allah Resûlü: “Her 
kim, ilim talep etmek için yola çıkarsa Allah onun cennete çıkan yolunu ko-
laylaştırır. Allah’ın melekleri ilim talebesine kanatlarını gerer.” Hadis devam 
ediyor; “Yerde ve gökte var olan tüm varlıklar ilim talebesi için dua ederler. 
Denizdeki balıklar bile ilim talebesi için dua ederler.”

Allah’ın meleklerinin kanatlarında olasınız sevgili gençler. Bütün varlık-
ların duasına mazhar olasınız. Hepinizi muhabbetle selamlıyorum. Allah’ın 
selamı, rahmeti, bereketi üzerinize olsun.



Elinizdeki eser, ülkemizin geleceğinde söz sahibi olacak
gençlerin kimlikleri ve sorumluluklan üzerinde düşün-

melerini, bir muhasebe ve değerlendirme yapmalarını sağ-
lamak, ilmi ve manevi gelişimlerine rehberlik etmek mak-
sadıyla hazırlanmıştır.

Kitap, başta ilahiyat alanında çalışanlar olmak üzere İslam
düşüncesine ilgi duyan, okumaya, öğrenmeye, düşünmeye,
üretmeye, yaşamaya ve yaşatmaya talip herkese hitap ede-
cek bir yaklaşımla hazırlanmış, konuların tespitinde ve ya-
zılmasında bu hususa özen gösterilmiştir.

Eserde yer alan yazıların her birinde İslam düşüncesinin
farklı boyutlan ele alınmış ve konuya ilişkin bütüncül bir
bakış ortaya konulmaya çalışılmıştır.

Parayla satılamaz.


