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TAKDİM 
 
Bilgi, bilen özne ile bilinen nesne arasında kurulan ilişki sonucunda ortaya çıkan ürünüdür. Kültür 
ise tarihsel, toplumsal gelişme süreci içinde bir grup insanın bireysel ve toplu yaşamlarını anlamada, 
düzenlemede ve yapılandırmada kullandıkları inançlar ve adetler sistemidir. İslâm kültürü̈, tarihi 
seyir içerisinde İslâm dininin Müslümanlara bıraktığı maddi ve manevi miras zenginliğidir. 
Müslüman kültürü̈ ilmiyle, imanıyla ve ameliyle bir bütündür. Bu manada bilgi ve kültür birbirinin 
ayrılmaz parçasıdır. 
 
“Bilgi Bütünlüğü” bir konuyu anlamlandırırken, yorumlarken, lazım olan bilgi şümulünü ifade 
etmektedir. Bilimsel çalışmalarda bütüncül bir sonuca ulaşmada “Bilgi Bütünlüğü” önemli bir 
unsurdur. Batı'da 17. ve 18. yüzyılda başlayan Aydınlanma süreciyle birlikte bilim ve bilgi anlayışı 
değişmiştir. Bilgiyi alt dallara ayırarak ve tasnif ederek, her bilim dalının kendi içinde alt uzmanlık 
alanları oluşturması ilerleme ve modernleşme fikrinin temel gerekleri olarak addedilmiştir. Bu 
durum, ilgili alanda derinlemesine bir bilgi sağlarken örneğin devlet yönetimini siyasete, toplumu 
sosyolojiye ve ekonomik faaliyetleri sadece iktisada indirgemek gibi dezavantajları ortaya çıkarmış, 
bütüncül bakış açısı kaybedilmiştir. Son yıllarda bilgi bütünlüğü ihtiyacı çerçevesinde bilim dalları 
arasında “disiplinler arası çalışma” arayışı ihtiyacı artan oranda kendini göstermektedir.  
 
Günümüzde yeni sosyal bilimler anlayışının nasıl olması gerektiği bu sempozyumun temel tartışma 
konusudur. Aynı şekilde bilim dalının kendi içinde alt uzmanlık alanlarıyla ilgili sorunlar dini 
bilimler için de geçerlidir. Bunlar; (1) ana bilim dallarının taksimi ve inter-disipliner çalışmalara olan 
ihtiyaç, (2) dini kültürün muhafazası ve teşekkülünde asgari bilgi bütünlüğü, (3) uzmanlık alanı 
dışındaki dini bilimlerde yüzeysel bilgi birikimi, (4) ansiklopedik âlim portresi, (5) ilim-amel 
bütünlüğü şeklinde kategorize edilebilir. Bu çalışmada özellikle dini ilimlerde bilgi bütünlüğü 
sorunsalı ele alınmaktadır. 
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BİR YABANCI DİL OLARAK ARAPÇA ÖĞRETİMİNDE 

BÜTÜNCÜL YÖNTEM 

(GRAMATİK TERCÜME YÖNTEM)  

Dr. Öğr. Üyesi Aydın KUDAT 

Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi, 

İslami İlimler Fakültesi, Arap Dili ve Belagatı ABD 
akudat@ybu.edu.tr 

 

Özet 
Kendi dilbilimini iyi temellendiren diller, ancak evrensel olma ve istikbalin dili olma 

iddiasında bulunabilirler. Dilleri bozulmadan geleceğe taşımanın en etkili yolu 

dilbilimdir.  

 

Dilbilim, dili geleceğe taşırken onu tahriften korur. Kadim diller için bu husus daha da 

önem arz eder. Meselenin dinî ve tarihi boyutu hesaba katıldığında tarihi süreç içerinde 

jenerasyonlar arasında yanlışlıklar, farklı anlam ve yorumların sınırlarını tahdit etmek 

için tedbir kaçınılmazdır. Bu bağlamda bir dili doğru ve etkin bir şekilde öğrenmede o 

dilin dilbilimi merkezi konumdadır. Gramatik dil öğretim metodu, dört beceriye dönük 

olarak yapılan öğretiminin hepsinde etkili olduğu görülmüştür. Arapça dili, bükmeli 

bir dil olması hasebiyle bu metot hem lafız hem de şekil üzerinde etkilidir. Bunda fasih 

Arapçanın iştikak özelliği ve edat zenginliğinin payı büyüktür. Sağlam iletişim de 

gramatik usule göre olur. 

 

Dil öğretimi çok boyutlu bir fenomendir. Hiçbir eğitim metodu ideal bir dil öğretimi 

için tek başına yeterli olmadığı gibi dilin sadece bir cenahını öğretmek de yeterli 

değildir.  Bütüncül ve durumsal bir yöntem gereklidir. Bu bütünlük içinde pergelin 

sabit ayağını iyi tespit etmek gerekir. Zengin tarih mirasımızdan sahih kanalla 

buluşmak için gramatik ve fasih Arapça pergelinin sabit ayağı olması gerektiği 

kanaatindeyiz. 

Bu çalışmada, söz konusu fasih Arapça öğretimi olunca, bazı tespitlerden hareketle, 

öncelikle hangi Arapça, kimler için, ne için ve nasıl bir metotla meselenin 

problematiğini ortaya koymaya ve bazı önerileri paylaşmaya çalışacağız. 

Anahtar Kelimeler: Arapça, Dil, Dilbilim, Yöntem. 



2 
 

 

IMPORTANCE OF GRAMATTİC METHODS IN TEACHİNG LANGUAGE 

Assist Prof. Aydın KUDAT 

Ankara Yıldırım Beyazıt University, 

Faculty of Islamic Sciences, Arabic Language and Rhetoric 

 

Abstract 

 

Languages that are well-founded on their own linguistics can only be found in the belief 

that they are universal and the language of the future. Linguistics is the most effective 

way to carry the language to the future without deteriorating. 

 

Linguistics should protect it from irritation when the language is in the future. This is 

even more important for archaic tongues. This measûre is inevitable to limit the 

boundaries of false and different meanings and interpretations among the generations 

in the historical process when the religious and historical dimension of the matter is 

involved. In this context, a language is central to its language linguistics when learned 

correctly and effectively. The method of grammatical language teaching has been 

found to be effective in all four skill-based language teaching. Due to the Arabic 

language being a twisted language, this method is influential both on the word and on 

the form. In this, the content of the Arabic fashions and the richness of your 

prepositions are great. Sound communication is also grammatical. 

 

Language teaching is a multi-dimensional phenomenon. No any teaching method is 

sufficient for ideal language teaching alone, nor it is sufficient to teach just a side of 

language. A holistic method is required. It is necessary to determine the constant foot 

of the caliper in integrity. We believe that our rich historical heritage must be the fixed 

foot of the grammatical and standard Arabic to meet through the authentic channel. 

 

Modern language teaching methods have been diversified. However, Standard Arabic 

has its own method of Arabic. A method that is efficient for other languages may not 

give the same result for another language. 
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We think that modern methods developed for Western languages should not benefit 

from our attempts to adapt to the Arabic language, the desired result, and therefore our 

historical and experiential knowledge. We shall take advantage of modern technical 

materials and possibilities. However, a foot of the calf must be constant. Because the 

methods and methods developed for developing everyday practice are not enough for 

the Standard Arabic word. Such methods may be valid for an average of two to three 

hundred thousand words. However, it may be true to say this for the Standard Arabic 

word of fascism with about thirteen million words. On the other hand, just reading the 

text, translating it, or knowing the rules of the language does not mean knowing that 

language. A genuine teaching method should enable students to understand what they 

read and listen to, and to be able to express themselves verbally and in writing. 

 

In this study, we will try to reveal the problem of what kind of Arabic, for whom, for 

what, and with what kind of method, and to share some of the suggestions, in the 

context of the Arabic language teaching in question. 

 

Key words: Arabic, Language, Linguistics, Method. 
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Giriş 

İslâm âleminde ilim ve tefekkür sahipleri tarafından Arap dili üzerinde bazen birbirine 

yakın bazen farklı açılardan, bilim adına takdire şayan çabalar gösterilmiş, büyük 

hizmetler gerçekleştirilmiştir. Bu ilmî hizmetlerin saiki, şu hakikat temelinde saklı olsa 

gerekir. Arap dili; Allah (c.c.) tarafından inzal buyrulan Kur’ân-ı Kerîm’e mihmandarlık 

yapmış zarf hükmündedir. Zarf, mazrufun rengiyle boyanarak Kur’ân-ı Kerîm’in dili, 

ümmetin din ve dünya işlerinin düzen ve intizamında gereken kavramların 

oluşmasında, kural ve düsturların konulmasında kaynaklık etmiştir. 

İslâm’ın temel kaynağı olan Kur’ân-ı Kerîm ve sünnet, Arapça olduğu gibi bütün İslâmî 

ilimler de temelde Arap diline dayanır. Tefsir, Hadis, Fıkıh gibi İslamî ilimlerde temel 

kaynakların Arapçadır. İslam âlimlerinin dinî ilimleri, Tefsir, Hadis, Fıkıh gibi Ulûm-

u âliye (yüksek ilimler) ve Sarf, Nahiv, Belâgat gibi Ulûm-u eliye (vasıta ilimler) olarak 

ikiye ayırmış ve ulum-u âliyeye ulaşmada en önemli aracın gramatik ve fasih Arapça 

olduğunu vurgulamışlardır. 

İslâm dininin temel kaynağı olan Kur’ân-ı Kerîm’in daha iyi anlaşılabilmesine yönelik 

çabalar, her dönemde Müslüman ilim adamlarının en önemli gündemini oluşturmuştur. 

Kur’ân’ı sağlıklı anlamanın temel şartlarından biri, fasih Arapçayı bilmektir. Bu 

hakikatin farkında olan Müslüman âlimler, kırâat, tefsir, kelȃm, fıkıh gibi Arapça 

kelimeleri kullanmışlar ve her ilim dalında bu zengin dil külliyatından kendine has 

terim (ıstılah) ve kavramlar edinmişlerdir. Kur’ân, Arapça kelimeleri kullanmakla 

beraber, kullandığı kelimeler, ilâhî amacına ve mesajına uygun manalar kazanmıştır. 

 İslâmî bütün ilim dallarında aynı durum söz konusudur. Tefsir, hadis, fıkıh gibi 

ilimler, Arapça kelimeleri kendi maksatlarına uygun olarak anlam yönünden 

zenginleştirmişler, o ilmin anlatmak istediği meramı ifade eden biçimde 

kullanmışlardır. (Ece, 2013, 142-143.) Allah(c.c.)da Hz. Peygamber(s.a.v.) aracılığıyla 

insanlarla iletişimi, en zengin argümanları sağlayan dil olması hasebiyle dünya dilleri 

arasında kelime haznesi en zengin ve kendi içinde edebî açıdan tutarlı, elverişli olan 

Arapçayı, mesajının dili olarak seçmiştir. Bu dilin en belirgin özelliği ‘muktezay-ı hâlâ’ 

göre söz îrâd etmeye imkân verme kabiliyetinde olmasıdır. (Sözün mukteza-ı hâlâ 

uygun olması demek, sözün söyleneceği kimsenin, söyleneceği yerin ve ortamın iyi 

seçilmesiyle alâkalı bir terkiptir. (Bkz. Eren, 2014; 133; Gündüzöz, 2011, 50-60.) 

Allah(c.c.) her Peygamberi, gönderdiği kavmin lisanıyla göndermiştir. Aynı şekilde her 

kitabı, Peygamberin gönderildiği toplumun diliyle indirmiştir. (İbrahim, 4.) Bundan 

dolayı Kur’ân, Hz. Peygamber(s.a.v.)in diliyle inmiştir. İşte gerek muktezay-ı hâlâ’ göre 
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söz îrâd etme özelliği, gerekse vahyin nüzulü döneminde Arap toplumunda var olan 

birden fazla lügat ve lehecat, çalışmamızın ikinci bölümünde izah edildiği üzere 

kırâattaki farklı vucûhatın dilsel arka boyutuna kaynaklık etmektedir. Bundan dolayı 

olacak ki, üzerinde gramer açısından en çok çalışma yapılan dil Arapçadır, diyebiliriz; 

zira dünya ve ahiret hayatının beyan ve nizamını içinde barındıran İlâhî kelâmın 

anlaşılmasında temel malzemelerin ilkidir. (Rahman, 1-3.) Nitekim gerek kırâat ve 

tefsirde olsun gerek kelȃm, fıkıh ve hadis gibi İslâm kültürünün izahı, aynı zamanda 

bir dil çalışması olduğu gibi anılan ilimlerin usûl çalışmalarının temel argümanlarının 

başında dilsel ve dilbilimsel malzemeler gelmektedir.  

Şâtıbî şöyle der: “Arapça, Kur’an ve Sünnetin anlaşılmasına vesile olunca, dinî ilim 

talebesine onu bilmek vacip olur. Çünkü vesileye maksadın hükümleri aynen 

uygulanır” 

 

1. Arap Dilbilimi Ne’liği ve Neden’selliği 

 

Dilbilimleri, dil hatalarına karşı toplumun kendi dil ve kültürünü korumaya alması ve 

lahne karşı çıkması için ortaya konan dilsel kurallardır. (İbn Cinnî, I,34.) Bu durum, 

Arap Dilbilimi için de söz konusudur. İslam fetihlerinin genişlemesiyle değişik 

toplumların İslam’ı kabul edip Müslüman toplumla karışması, akabinde insanların 

tedrici olarak fasih dilden ve Arapçanın konuşulduğu yerlerden uzaklaşmaları sonucu, 

fasih Arapçanın orijinal edâ, dizim ve kelimelerin biçim yapısında galatlar ortaya 

çıkmıştır. Meydana gelen ve belli bir süre sonra bu dilin ana kaynağını teşkil eden dinin 

kutsal kitabı Kur’ân’ın tilâvetine sirayet etmeye başlayan “dil hatalarına” karşı dil 

kuralları ortaya çıkarılmıştır. Bu durum, Arap dilbilimi ile Kur’an ilimleri arasındaki 

münasebeti vurgulamak adına önemlidir. Arap dilinin en belirgin özelliklerinden biri, 

sadece bir ırkın dili değil, İslâm gibi yüce bir dinin ve medeniyetin dili olmasıdır. Arap 

olmayan Müslümanların bu din diline olan katkıları Arap olanlardan daha fazla 

olmuştur. Arap asıllı olmayan birçok âlimin kırâat alanında meşhur olması, bu iki 

disiplin arasındaki kopmaz münasebetinin göstergesidir. Arap dilbilimi; dinî metinlerle 

çok sıkı bir bağlantısı olması hasebiyle Kur’ân-ı Kerîm, sözlü metinden yazılı metne 

geçişiyle birlikte bu alandaki çalışmalar içinde yerini almaya başlamıştır Arap dilinin 

en büyük özelliklerinden biri de kendine has mütterid ve genel olarak kıyas olan bir 
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dilbilimi olmasıdır. Bu nedenle kırâat vecihlerinin özellikle edâ kısmıyla alakalı 

olanların hüccetlendirilmesinde kullanılan temel malzemelerden olmuştur.  

 

Dillerin kendilerine has kuralları, eğilimleri, sorunları vardır. Geçmişte ve günümüzde 

dil, diğer bilim dalları tarafından incelenmiş ve incelenmeye devam edilmektedir, 

ancak dili ve işleyişini en iyi ve kapsamlı açıklayan dilbilim olmuştur. (Amayır, 1983, 

39-45.) Metinleri dilbilimsel olarak yorumlama geleneğinin temeli Antik çağın 

başlarına kadar uzanmaktadır. (Dionysios, 2006, 10-11.) Filolojiye hazırlık ve 

metinlerin yorumlama sınırlarını belirleme gibi farklı amaçlardan dolayı dille 

ilgilenilmiştir. Bu iddiayla öne çıkan Latince ve Arapça olmak üzere iki kadîm dil 

vardır. Dilbilimsel olarak Arapça kendini geliştirmeye daha elverişli olduğu için usûl 

ve ihticâc gibi ilmî çalışmalarda temel malzeme olabilmiştir. (Massire, ts 55-56.) 

Arapçanın bu noktada üç avantajı vardır. Birincisi, din(lerin) dili ve prototipi olması, 

ikincisi, morfolojik olarak iştikâk Mekânizması, üçüncüsü ise sentaktik olarak elinde 

harf ve adat gibi bir sistematiğinin bulunmasıdır. Arapça bu sayede dilbilimsel açıdan, 

tutarlı, temeli sağlam bir şekilde disiplinli hale gelebilmiştir. Başta kırâatların ihticâcı 

olmak üzere dinî ilimlerin ondan beslenmesi bunun bariz göstergesidir. Nitekim İbn 

Hazm (ö. 456/1063) dillerin üstünlüğünü o dilin kökeninden ziyade, o dili konuşanların 

dilbilimsel dillerini gramatik olarak zabt altına almaları ve alt kısımlarıyla 

geliştirmelerine bağlamaktadır. (İbn Hazm, 1985, I, 31) 

 

2. Gramatik Arapçanın Özelliği 

Arapçanın bazı özelliklerinden söz edilecek olursa; İslâm dininin temel kaynakları 

Arapçaya dayanmaktadır. Dil açısından İslâm dini, Arapçadır. Kur’ân’ın kendini 

onunla nitelediği Arapça dili, tam anlamıyla kuralları olan bir dil olup Kur’ân’ın 

özelliklerinden biridir.  Bu dilin kuralları geneli itibariyle kıyastır. Tarihin bir 

döneminde meydana gelmiş bir haberin uzun zaman aralığından sonra tevsiki açısından 

hem naklî hüviyeti itibariyle müdahaleye fazla imkân vermez hem de tespit ve tevsiki 

zordur. Oysa oluşum sürecinde naklî aktarımla uyumlu, destekleyici ve koruyucu bir 

misyonla ortaya çıkan dilbilim önemli bir fonksiyona sahiptir. Ayrıca morfolojik ve 

kontekstik olarak Arapçanın genel olarak geçerli kuralları yanında, değişim ve 

dönüşüm (iştikak) açısından da kelime türetmeye oldukça elverişli ve zengin bir yapıya 

sahiptir. Bu nedenle her bir kırâatın özel olarak dilbilimsel hücceti mutlaka vardır. 
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Arapça, Kur’ân’ın bir sıfatı olup ondan asla ayrılmaz. “Apaçık Arapça bir dil” (Şu’arâ, 

195.) ile nazil olan Kur’ân-ı Kerîm, okunuşunda meydana gelen farklı vecihlerin sıhhati 

bağlamında ve bu farklı vecihler arasından bir vechin tercih edilmesi aşamasında, o 

vechin hüccetlendirilmesinde en çok başvurulan hüccet çeşidi Arap dili olmuştur. 

Arap dilinin kendine has vezin ve sığaları vardır. Başka dillerde bulunmayan bu vezin 

ve sığaların beslendiği ilim; “üretim, değişim ve dönüşüm” manasına gelen sarf 

/biçimbilimdir. (Ğalâyînî, 1987,I / 64.) Bu özelliğiyle kendini geliştirmeye müsaittir. 

Bu konuda Halil bin Ahmed (ö. 175/791) ve İbn Cinnî (ö. 392/1001) gibi büyük 

filologların kaleme aldıkları eserler hȃlȃ dünya filologları tarafından hayranlıkla 

karşılanmaktadır. Ayrıca tekil, ikil, çoğul kalıpları ile erillik ve dişilik formları yine 

iştikak menşelidir. Yani sadece eklemlerle değil kelimenin iskeletinde yapılan 

değişiklikle meydana gelmektedir. Bu yüzden diğer dillere nazaran kendine özgü bir 

sistematiği vardır. Bu sistematiği her yerde uygulanabilirlik niteliktedir. İşte genel 

geçer kaideleri olması, iştikak ve sözcük türetmeye elverişli olma gibi özellikleriyle, 

tarihî süreç içerisinde değişim rüzgârına karşı en az etkilenen dillerin başında Arapça 

gelmektedir. (Eren, 2014, 133.)  

 

3. Arapça Dil Öğretiminde Bütüncül Yaklaşım (Gramatik Tercüme Metodu ) 

Dilbilim, dilin sistematize edilip fonolojik, morfolojik ve sentakstik açıdan belli 

kaidelere göre kodlanması ve sistematize edilmesidir. Dilbilim içinde harf, kelime ve 

cümle olarak birden fazla tanımlamalar yapılmış ve sınırlarının belirlenmesine 

çalışılmıştır. Dilsel açıdan “İlmü’l-Luğa”, “Fıkhü’l-Luğa” tabirleri kullanılırken harfin 

halleri, kelimenin halleri ve cümlenin hallerini açıklayan ilim mânasında tecvîd, sarf 

ve nahiv adı altında ilmî disiplinler oluşmuştur. (Bkz. Amayır, 1983, 5-15.) Bu alanla 

ilgili çalışmalar, günümüzde fonoloji, morfoloji ve sentaks olarak tabir edilmektedir. 

Türkçede bunun yerine, dilbilgisi ve dilbilimi tabirleri kullanılmaktadır. Her bir tabirin 

kendine has ve diğerlerinden az veya çok farklı tarafları olmakla beraber yekdiğerinin 

yerine kullanıldığını görmekteyiz. Burada önemli olan belli çalışma sahasında ifade 

edilirken tabirin içeriğinin netliğinin anlaşılması veya hangi içerikte kullanıldığının 

açıklanması, ilmî disiplinde, tabirleri karıştırmamaktır. (Amayır, 1983, 20.) 

Gelecek dili ve evrensel olma iddiasında bulunan diller kendi gramatiğini iyi 

temellendirirler.  
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Dilbilim dili geleceğe taşır ve onu tahriften korur. Bir dili doğru ve etkin bir şekilde 

öğrenmek için o dilin dilbilimi önemlidir. Gramatik dil öğretimi metodu dört beceriye 

dönük öğretimde etkilidir. Bükmeli dil olması hasebiyle hem lafız hem şekil üzerinde 

etkilidir. Sağlam iletişim de gramatik usule göre olur.    

 

Hemen hemen bilinen bütün semavî dinlerin dillerine prototiplik yapan bir dil olarak 

özellikle şihan-şümul ve kiyamete kadar devam edecek olan hak son din İslam’ın temel 

naslarının dili olması hasebiyle geçmiş ile gelecek nesiller arasında din ile imam 

mevzuunda tağyir ve ihtilaf olmaması için Arap dilinin dilbilim kaideleriyle (gramer 

manzumesiyle) zabt ü rabt altına alınması bir zarurettir. Bu cihetten dil öğretiminde 

gramatik yöntemin ağırlıkta olması da tabiidir. Buradan hareketle imam hatip, ilahiyat 

ve din öğretimi meslekleri gibi akademik birimler ile dini eğitim faaliyetini icra eden 

sivil eğitim birimleri için fasih veya gramatik Arapça en etkin ve verimli öğretim 

yoludur denilebilir. Ancak her durumda verimlilik ve etkinlik adına öğrenci merkezde 

olduğunda göre bir yabancı dil olarak Arapça dil öğretiminde öğrenciler için neyin 

hedeflendiği, dolayısıyla hangi amaca yönelik bir öğretim yapıldığı hususu, önem 

taşımaktadır. Günümüzde bir yabancı dil olarak Arapça, okuma, anlama, konuşma, 

yazma gibi becerilerin tümünün kazandırılması hedeflenmekte ve bu amaç 

doğrultusunda eğitim verilmektedir. Ancak zaman ve fırsat maliyet gibi mülahazalarla 

hangi alana ne kadar zaman harcanması gerektiği gibi hususlar hassasiyetle 

değerlendirilmesi gerekir. Aksi durumda herkes için aynı sonucun elde edilmeyeceği 

malumdur. Durumsal bir yaklaşım önemli olmakla beraber tecrübi verilere dayanarak 

şunu ifade etmek mümkündür. Grameri bilen biri günümüz Arapçayı bilmese dahi 

yüzde yetmiş oranında metinleri anlayabilir, cümle kurabilir. Geriye pratik ve aşinalık 

kalır; zira Türkçede 6500 civarı Arapça kelime kullanılmaktadır. (TDK, Güncel Türkçe 

sözlük) Bunları dizayn ve düzenleme kalır. Zengin tarih mirasımızdan sahih kanalla 

buluşmak için gramatik ve fasih Arapça şarttır. Hint dilbilimci ve din adamları bu işi 

başardılar. Kutsal metinleri yeni jenerasyonlar kendileri gibi anlasınlar diye gramatiği 

geliştirdiler. Grek ve Latin de bu iddiayla yola çıktı. Arapça lahn ve tahrife karşı 

özellikle dini metinlerin yanlış okuma ve yorumlamaya engel olmak maksadıyla bu 

hususta elini çabuk tuttu. Dini ve dili tahriften koruyabildi. Bu sayede İslam’ın kutsal 

metinleri bin dört yüz sene önce nasıl anlaşıldıysa bu gün de aynı şekilde 

anlaşılmaktadır. Bu ortak paydamızdır. 

Çağımızda modern dil öğretim metotları çok çeşitlendi. Ancak fasih Arapça 

kendine özgü bir metodu vardır. Diğer diller için verimli olan bir metot başka bir dil 
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için aynı sonucu vermeyebilir. Batı dilleri için geliştirilen modern metotlar Arapçaya 

uyarlama girişimleri istenilen sonucu veremedi. Yeteri miktarda tecrübi bilgi 

birikimimiz vardır. Fazla deneme yanılma yapmak yeni jenerasyonlara maliyetli 

olmaktadır.  Modern teknik materyal ve imkânlardan istifade edil(melid)ir. Ancak 

pergelin bir ayağı sabit olmalıdır. Özellikle dini eğitim veren kurumlar adına bu 

önemlidir. Sahih bilginin iki temel vazgeçilmez unsuru vardır. Senet ve Dilbilim. 

Bunlar kavramların tanımında çok önemli rol oynarlar. Özellikle morfolojik kalıplar 

bu noktada önemlidir.  لعف   olmadan  لعفنا olmaz. Etken bir fiil meydana gelmeden 

dönüşlülük ( mütavaa ) gerçekleşmez. Diğer bir anlatımla doğrudan mütavaadan söz 

edilemez. Bu morfolojik ilke felsefeyi, akaidi, tasavvufu ve fıkıh gibi birçok bilimi 

bağlar. لعفتسا  kalıbının en az beş manası olduğunu bağlama göre bunlardan birine 

haml edip yorumlanabilir.  Arap dilbiliminin belâgat, semantik, bağlam, anlam v.s. gibi 

hemen hemen bütün alanlarıyla yoğun alaka içinde olması yönüyle, kırâatları hüccetlendirmede 
nahiv ilmine ait kurallar, başvurulan hüccet malzemeleri olmuştur. Nahvî tahliller, başta 
“Meâni’l-Kur’ân” ve “İ‘rabü’l-Kur’ân” gibi dilsel ağırlıklı olanlar olmak üzere tefsirlerde, 

yoğun bir şekilde yer almaktadır.  Nahiv, sarf ilmi (kelime) sayesinde elde etiğimiz ve 

kendi başına müstakil bir mâna ifade eden sözcüklerin bir cümle formu içerisinde nasıl 

dizileceği, bu diziliş sırası değiştiğinde, cümlede anlam plânında ve şekil plânında ne 

gibi değişikliklerin meydana geleceği konusuyla ilgilenir. (Teftazânî,  21, 37.) Bu tarafıyla 

nahiv, doğru biçimde telaffuz edip kırâat etmenin, doğru biçimde cümleyi kurmanın 

hatta yazabilmenin olmazsa olmaz şartıdır.(Çörtü, 2007, 13.)  

Dini alanda sahih bilginin yolu fasih Arapça, gramatik Arapça.  Fasih Arapça modern 

dil öğretim metoduna bırakılamayacağı kadar önemlidir. Arapça dil öğretimi söz 

konusu olduğunda öncelikle hangi Arapça, kimler için ve ne için sorularından hareketle 

durumsal yöntemler geliştirilmelidir. Mesela örgün ve yaygın eğitim birimlerinde aynı 

müfredat ve aynı metot uygulaması aynı sonucu vermeyebilir.  Ayrıca her dil için 

verimli bir metodu vardır. Batı dilleri öğretim metotları Arapça için aynı sonuçları 

veremez. Modernizenin dayattığı her şey verimli görme yanılgısına düşülmemelidir. 

Hiçbir eğitim metodu ideal bir dil öğretimi için tek başına yeterli değildir. Dil öğretimi 

çok boyutlu bir fenomendir. Dilin sadece bir cenahını öğretmek yeterli değildir.  

Şüphesiz gündelik pratiği geliştirmek Arapça için tek başına yeterli değildir. On iki 

milyondan fazla kelimden söz ediyoruz. Diğer yandan sadece metin okuyabilmek, 

tercüme yapabilmek ya da dilin kurallarını bilmek de o dili bilmek anlamına gelmez. 

Sahih bir öğretim metodu öğrenciye okuduğunu ve dinlediğini anlama, kendini sözlü 

ve yazılı olarak ifade edebilme yetilerini kazandırabilmelidir. 
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Gerek dinî alanda olsun gerek dini alan dışında olsun, bilimsel kitapların ekseriyeti, 

Selçuklulardan Osmanlıya kadar Arapça olarak kaleme alınmıştır. Bu bakımdan ilmi 

eserleri anlamak için Arapça öğrenmeye ihtiyaç duyulmaktadır. Dolayısıyla İslam 

tarihi seyri boyunca bütün ilimlerin öğretimine ancak Arapçanın öğretilmesinden sonra 

geçilebiliyordu. Bu da İslâm medeniyetinde ilim dilinin Arapça olduğunu ortaya 

koymaktadır. Günümüzde dahi dini kaynakların ekseriyeti Arap dilinde olması, bu 

eserlerle sahih kanalla buluşmanın yolu bu dilden geçmesi, Gramatik Arapçaya verilen 

önemi artırmıştır.  (Şeşen, 1986, s. 268). 

 

Dilin temel gramatiği mutlaka merkeze alınmalıdır. İyi bir morfolojik alt yapı ve 

edatlara hâkimiyet pratiği geliştirmede manevra kabiliyeti kazandıracaktır. Türkler için 

bu yaklaşım daha da etkin sonuçlar doğurmaktadır, zira hâlâ binlerce cevval Arapça, 

Türkçenin içinde vardır. (Telaffuzlu Türkçe-Arapça Sözlük, 1987)  

 

4. Değerlendirme ve Öneriler 

 

İslam Medeniyetine tercüman olan Arapça, kadim bir dil olarak semavî dinlere ev 

sahipliği yapmış, kitabî son üç dinin prototipini teşkil etmiştir. Kur’ân bu dille nazil 

olmuş ve Hz. Peygamber(s.a.v.) İlahî mesajı bu dille tebliğ edip beyan etmiştir. Kendine 

özgü ve geneli itibariyle kıyasî olan Arap dilbilimi tarihe mal olmuş ve dinî nassların 

mevsukiyetinde temel kriterlerden biri sayılmıştır. Nasslardan İlahî muradın 

anlaşılması da buna bağlıdır. Onun için dinî alanla ilgili sahih bilginin elde edilmesinde 

en sağlam sığınaktır. Bu bağlamda Kur’an etrafında gelişen dinî ilimler, ilkelerini 

temellendirirken bunun kaidelerinden istifade etmişlerdir. 

 

Kendi dilbilimini iyi temellendiren diller, ancak evrensel olma ve istikbalin dili olma 

iddiasında bulunabilirler. Dilleri bozulmadan geleceğe taşımanın en etkili yolu 

dilbilimdir.  

Dilbilim, dili geleceğe taşırken onu tahriften korur. Kadim diller için bu husus daha da 

önem arz eder. Meselenin dinî ve tarihi boyutu hesaba katıldığında tarihi süreç içerinde 

jenerasyonlar arasında yanlış ve farklı anlam ve yorumların sınırlarını tahdit etmek için 

bu tedbir kaçınılmazdır. Bu bağlamda bir dili doğru ve etkin bir şekilde öğrenmede o 

dilin dilbilimi merkezi konumdadır. Gramatik dil öğretimi metodu, dört beceriye dönük 
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yapılan dil öğretiminin hepsinde etkili olduğu görülmüştür. Arapça dili, bükmeli bir dil 

olması hasebiyle bu metot hem lafız hem şekil üzerinde etkilidir. Bunda fasih 

Arapçanın iştikak özelliği ve edatların zenginliğin payı büyüktür. Sağlam iletişim de 

gramatik usule göre olur.  

 

 Kadim bir dil ve evrensel iddiasında olan Arap dilinde gramerin ağırlığı daha fazladır. 

Fasih veya gramatik Arapça en etkin ve verimli öğretim yoludur. Dil öğretiminde 

öğrenciler için neyin hedeflendiği, dolayısıyla hangi amaca yönelik bir öğretim 

yapıldığı hususu, önem taşımaktadır. Günümüzde bir yabancı dil olarak Arapça, 

okuma, anlama, konuşma, yazma gibi becerilerin tümünün kazandırılması 

hedeflenmekte ve bu amaç doğrultusunda eğitim verilmektedir. Ancak zaman ve fırsat 

maliyet gibi mülahazalarla hangi alana ne kadar zaman harcanması gerektiği gibi 

hususlar hassasiyetle değerlendirilmesi gerekir. Aksi durumda herkes için aynı sonucun 

elde edilemeyeci malumdur. Durumsal bir yaklaşım önemli olmakla beraber tecrübi 

verilere dayanarak şunu ifade etmek mümkündür. Grameri bilen biri günümüz 

Arapçayı bilmese dahi yüzde yetmiş oranında metinleri anlayabilir, cümle kurabilir. 

 

Modern dil öğretim metotları çok çeşitlendi, ancak Fasih Arapça kendine özgü bir 

metodu vardır. Diğer diller için verimli olan bir metot başka bir dil için aynı sonucu 

vermeyebilir. Batı dilleri için geliştirilen modern metotlar Arapçaya uyarlama 

girişimleri, istenilen sonucu veremediği, dolayısıyla tarihî ve tecrübi bilgi 

birikimimizden istifade etmemiz gerektiğini düşünüyoruz. Modern teknik materyal ve 

imkânlardan yararlanâlim. Ancak pergelin bir ayağı sabit olmalıdır; zira gündelik 

pratiği geliştirmek için geliştirilen yöntem ve metotlar fasih Arapça için tek başına 

yeterli değildir.  Özellikle “topluma dini alanda sahih bilgiye dayalı olarak rehberlik 

amacına matuf olan ilahiyat fakültelerinde temel görevi dini metinleri doğru anlayıp 

yorumlamak olan adayları yetiştirirken dil öğretim setleri, ne kadar verimli olduğu 

sorgulanmalıdır. Günümüzde her bir ilahiyatın ek takviye kurslara neden ihtiyaç 

duyulmaktadır. Bunun adını koymaktan çekinmemelidir, zira bu gibi yöntemler 

ortalama iki-üç yüz bin kelimelik diller için geçerli olabilir. Ancak on üç milyon civarı 

kelime haznesine sahip fasih Arapça için bunu söylemek ne kadar doğru olabilir. Diğer 

yandan sadece metin okuyabilmek, tercüme yapabilmek ya da dilin kurallarını bilmek 

de o dili bilmek anlamına gelmez. Sahih bir öğretim metodu öğrenciye okuduğunu ve 

dinlediğini anlama, kendini sözlü ve yazılı olarak ifade edebilme yetilerini 

kazandırabilmelidir. 
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Arapça dil öğretiminde yeni yaklaşım arayışları söz konusu olduğunda bundan maksat 

dil öğretiminde maksimum fayda olmalıdır. Harcanan emek tüketilen zaman ve elde 

edilen netice, verimlilik ve kalıcılık mukayesesi yapılmalıdır.  Konu Arapça olunca bir 

de “sahih bilgi”yi de katmak gerekir, zira bizim ile kadim kültür mirasımızla buluşma 

kapısı sahih bilgiyle fasih Arapçadır. Arapça öğretiminin bir ihtiyaç olduğu konusunda 

bir tereddüt yoktur, çünkü Arapçayı öğrenmek İslam dininin temel kaynaklarına birinci 

elden ulaşma imkânını sağlayacaktır. Asıl mesele hangisinden feragat etmek hangisine 

fazla yer vermek.  Zaman kısıtlı, öğrencinin meşgaleleri çok, öğretici birikim, tecrübe 

ve rehberlik sorunu vardır.  

 

İyi bir morfolojik alt yapı ve Arapçanın zengin edatlarını kullanmaya hâkimiyet, pratiği 

geliştirmede manevra kabiliyeti kazandıracaktır. Türkler için bu yaklaşım etkin 

sonuçlar doğurmaktadır, zira hâlâ binlerce cevval Arapça kelime Türkçenin içinde 

mevcuttur. Ancak sihirli değnek aranmamalıdır. Fasih Arapça zordur, ama yuvarlama 

Arapçaya feda edilemeyecek kadar önemlidir. Günümüzde en güvenilir yöntem 

olduğunu düşündüğümüz gramatik tercüme metodu merkeze alınmalıdır. Gramatik 

Arapça pratiği getirir. Buna mukabil salt pratik Arapça sahih bilgiyi kazandıracağı 

söylenemez. Ayrıca gramatik Arapçayı bilen pratiği daha hızlı elde eder. 

 

 

 

 

 

 

  



13 
 

KAYNAKÇA 

Ahmed Muhammed Sâlim ez-Züvey, (2013) “Sesbilimin kurucusu Halil b. Ahmed” 

çev. Necattin, Hanay, Recep Tayyip Erdoğan Ünv. İlahiyat Fakültesi Dergisi, 4 

(2013), s. 195-227. 

Ahmet Muhammed Kassur, (2010) Arap Dili ve Dil Fikri, çev: Selahattin Bayram, 

Uluslararası Sosyal Araştırmalar Der. (The Journal of International Social 

Research),Volume 3(10) Winter  

Aksan, Doğan, (1982) Dilbilim Seçkisi, Ankara, Türk Dil Kurumu Yayınları. 

Amayır, Halil Ahmed, (1983) Arabic Languge Structures and Syntax (  يف ءارا و تاسارد

اھبكارتو ةغللا وحن– رصاعملا ةغللا ءوض ), Cidde. 

Aydın, Mehmet, (2007) Dilbilim El Kitabı, 3F Yayınları, İstanbul. 

Çörtü, M. M, (2007) Arapça Dilbilgisi Nahiv, Marmara Ünv. İlâhiyat Fak. Vak. Yay. 

İst. 

Demir, Ramazan, (2011) Arap dilinde "fıkhu’l-luga" ve " ilmu'l-luga" terimlerinin 

kullanımı, tanımı,  konusu ve gayesi, Sakarya Ün. İlahiyat Fak. Der, C: XIII, S. 23 

(2011/1), s. 183-203 

Dönmez, İbrahim Kâfi, Sedd-i Zeri’â, TDV, c. XVI, s. 280. 

Dionysios, Thraks, (2006) Texnhr Ammatikh Gramer Sanatı,  çev. Çoraklı Eyyup, 

İstanbul. 

Ece, Hüseyin, (2013) İslam’ın Temel Kavramları, İstanbul 

Eren, Cüneyt, (2014) Kur’ân Metninin Dil Özellikleri, Ekev Akd. Der, Yıl 18, Sayı: 

59, s. 133 

Gündüzöz, Soner, (2011) Kur’ân’ın Eşsiz Dili, Etüt Yayınları. 

Ğalâyînî, Mustafa, (1987) Câmi‘u’d-Durûsi’l-‘Arabiyye, Mektebetü’l-‘Asriyye, 

Beyrut. 

İbn Cinnî, Ebû’l-Feth Osman, (1994) el-Muhteseb fî Tebyîn-i Vucûhi Şevâzi’l-

Kırâatı ve’l-izâhi minhâ, thk. Ali Necdî Nâsif, Abdulfettah İsmail Şilbi, Ehrabu’t-

Ticâriyye, Kâhir. 

İbn Hazm, Ahmed bin Said, (1985) el-İhkâm fiusûli’l-Ahkâm, Beyrut. 

Kudat Aydın, (2016) Kıraatları Hüccetlendirmede Dilbilim Olgusu, Doktora Tezi 

(basılmamış)  Ankara Ünv. Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara. 

Martinet Andre, (1998) İşlevsel Genel Dilbilim, trc. Berke Vardar, İstanbul. 



14 
 

Doukoure Massire, (ts) Merahilü’l-İleli’n-Nahviyyeti İnde’l-Arab (Dirasatün 

fîusûli’n-Nahvi) Department of Arabic Language, Faculty of Languages and 

Linguistic, Al-Madinah International University Shah Alma, Malaysia.   

Sîbeveyh, el-Kitâb, thk. Abdusselâm Muhammed Hârûn, Dâru’l-Kâlem, 1966. 

Timurtaş, Faruk, (1991) Osmanlı Türkçesi Grameri III (Eski Yazı ve İmlâ, Arapça, 

Farsça, Eski Anadolu Türkçesi), Umur Reklamcılık ve Matbaacılık, İstanbul. 

TDK, (2005) Türkçe Sözlük, 10. Baskı, Ankara: TDK Yayınları. 

Telaffuzlu Türkçe-Arapça Sözlük, (1987) İstanbul: Dergâh Yayınları. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



15 
 

İHYÂU ULUMİ’D-DÎN’DE İLİM,  KEŞF VE İLHÂM 

Prof. Dr. Ahmet Cahid Haksever, 

Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi 

haksever@ankara.edu.tr 

& 

Abdurrahman Elik 

Adam İhtisas (Alim-Adam Akademi)  Programı Mezunu 
ceziri25@gmail.com 

 

Özet 

Sözlükte perdenin açılmasıyla gizli olanın ortaya çıkması manasına gelen “keşf” ile bir 

şeyi yutturup yok etmek anlamına gelen “ilhâm”, ıstılahta akıl ve duyu yolları dışında 

kalan tasavvufi bilgi edinme yöntemleri için kullanılan birer terimdir.  

 

Hicri V. asırda yaşamış olan Gazâli, Bağdat Nizamiye Medreseleri müderrisliğini 

yürütürken bir yandan da kelam, felsefe ve Batınîlik gibi farklı disiplinleri ulaşabildiği 

en son noktaya kadar inceleyerek hakikat arayışını sürdürmüştür. Gazâli bu arayışında 

son olarak tasavvuf ilmini araştırmış, aradığı şeyi, tasavvufu hal veçhesiyle yaşayarak 

bulacağına kani olunca da medresedeki görevini bırakarak Bağdat’tan ayrılmış ve 

inzivaya çekilmiştir. En meşhur eseri “İhyâu ‘Ulumi’d-Dîn” yaklaşık on yıl süren bu 

dönemin bir ürünü olarak ortaya çıkmıştır.  

 

Gazâli, tasavvufi bilgi edinme yöntemleri olan keşf ve ilhâma İhyâu ‘Ulumi’d-Dîn 

kitabının üçüncü cildindeki ‘’kitabu şerhi acaibi’l-kalb’’ bölümünde yer verir. Burada 

kalbi pek çok yönden ele alıp inceleyen Gazâli, ilme nisbet yönünden ise kalbi bir 

aynaya benzetir. Kalp aynasını engellerden kurtarıp kirlerden arındıranların hakikat 

bilgisini elde edebileceklerini ifade eder.  

 

Gazâli, İhyâu ‘Ulumi’d-Dîn’de kalbi ilim elde etme yolları açısından bir havuza 

benzetir. Bu havuz dışarıdaki derelerden akıp gelen sularla olduğu gibi bir de havuzun 

içindeki bir kaynaktan da beslenir. Kullandığı bu havuz metaforu ile Gazâli, kalbi 

havuza, duyu organları ile elde edilen bilgileri havuza dışarıdan su taşıyan derelere ve 

keşfî bilgiyi ise havuzun altından kaynayıp çıkan suya benzetir. Bu ikinci suyun 
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öncekine oranla daha temiz ve berrak olduğunu ifade eden Gazâli, dolayısıyla keşfî 

bilginin akıl ve duyu yollarıyla elde edilen bilgiden daha sağlam olduğunu savunur. 

Bununla beraber onun, akıl ve duyu yollarıyla elde edilen bilgileri bütünüyle dışladığını 

iddia etmek de mümkün değildir.  

 

Bu tebliğde İmam Gazâli’nin İhyâu ‘Ulumi’d-Dîn adlı eserinden hareketle onun keşf 

ve ilhâma bakışı, bu tarz bilgiye maruz kalmanın epistemik değeri üzerinde 

durulacaktır. 

Anahtar Kelimeler: Gazâli, Keşf, İlham, İhyâu ‘Ulumi’d-Dîn 

 

Summary 

Keshf, which literally means appearing of the secret one by opening of the covers; and 

ilham, which also literally means making swallow and wiping out something are two 

terms that are used for the methods of acquisition of Sufi knowledge which stays out 

of the reasonal and sensory ways. 

Gazâli, who lived in hijri 5. Century, pursued his search for the truth by  studying on 

various disciplines such as Kelam, Philosophy and Batinilik to their ultimate position 

while teaching in Nizamiye Madrasas at the same time. In his pursuit, he studied on 

Sufism and when he understood that he would find what he was searching for by 

experiencing sufism himself, he left Bagdad and retired himself into seclusion. His 

most famous book Ihyau Ulumi’d-Din came into existence as the fruit of this period 

which lasted for approximately 10 years. 

In this paper, Imam Gazali’s point of the view for keshf and ilham, and the 

epistemological value of being exposed to such a knowledge will be studied based on 

his book Ihyau Ulumi’d-Din. 

 

Keywords: Gazâli, Keshf, Ilham, Ihyâu ‘Ulumi’d-Dîn 

  



17 
 

Giriş 

Hicri 450 yılında Tûs şehrinde doğan ve yine burada H.505 tarihinde vefat eden Ebu 

Hâmid Muhammed b. Muhammed el-Gazâli; kelam, fıkıh, tasavvuf, mantık, felsefe 

gibi birçok ilim dalında döneminin en önde gelen âlimlerindendir. Bağdat Nizamiye 

Medresesi müderrisliği görevinde bulunurken bir yandan da hakikat arayışını kelam, 

felsefe, Bâtınîlik ve tasavvuf üzerine yoğun çalışmalarla sürdürmüştür.  

 

Hakikati bulma serüvenine eşyanın gerçek mahiyeti hakkında kesin bilgiye ulaşmak 

isteğiyle yola çıkan İmam Gazâli, bilgi ve bilgiye ulaştıran vasıtaları metodik bir 

şüphecilikle ele almış, duyuların ve aklın kesin bilgiyi elde etmede yetersiz olduğu 

kanaatine varmıştır. Gazâli’nin sırasıyla kelam, felsefe ve Bâtınîlik üzerindeki tüm 

araştırmaları, onu itminana erdirecek bir sonuca götürmemiştir. O, aradığı şeyi nihayet 

tasavvufta bulmuştur. (Gazâli, 2017, s. 70) Bunun üzerine kendine yönelik derin 

sorgulamalar ve muhasebelerde bulunmaya başlayan Gazâli psikolojik depresyonlar ve 

hatta fizyolojik rahatsızlıklar (Gazâli, 2017, s. 66) geçirince müderrislik görevini terk 

ederek inzivaya çekilmiştir. Yaklaşık on yıllık bir süreci kapsayan uzlet, halvet, riyazet 

ve mücâhede temelli yaşantısı onun İhyâu ‘Ulumi’d-Dîn adlı eserini kaleme almasına 

vesile olmuştur. (Çağrıcı, 1996) 

 

Gazâli, İhyâu ‘Ulumi’d-Dîn kitabını sırasıyla ‘’Rub’u’l-ibâdât’’, "Rub’u’l-adat", 

"Rub’u’l-muhlikat" ve "Rub'u'l-münciyat" adlı dört ayrı cilt halinde kaleme almış olup 

her cildi ‘’kitab’’ adını verdiği on bölüme ayırmıştır. Tebliğimizin konusunu teşkil 

eden keşf ve ilhâm hakkındaki görüşlerini ise genel olarak İhyâ’nın üçüncü cildi olan 

Rub’u’l-muhlikat’ta ele alır.  

Biz bu tebliğimizde keşf ve ilhâmın lügat ve ıstılah manalarını, İslam âlimleri ve 

sûfîlerce nasıl anlaşıldığının örneklerini verdikten sonra İmam Gazâli’nin İhyâu 

‘Ulumi’d-Dîn adlı eserinden hareketle onun keşf ve ilhâma bakışını aktarmaya 

çalışacağız. 

1. Keşf ve İlhâm 

Arapçada keşf ( فشكلا ) gizli veya bilinmeyen bir şeyi bulmak, ortaya çıkarmak, 

aydınlatmak, göstermek; bir şeyden müphemliği gidermek; bir örtüyü, perdeyi kapağı 

kaldırmak gibi manalarda kullanılır. (Mutçalı, 2014) 
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Keşf kelimesi Kur’an-ı Kerim’de çeşitli türevleriyle beraber yaklaşık yirmi yerde 

genellikle azabın kaldırılması, sıkıntının, ihtiyaçların giderilmesi manalarında 

kullanılmıştır. (bk. Enam 17 ve 41; Araf 134-135; Yunus 12,98 ve 107; Nahl 54; İsra 

56; Enbiya 84; Muminun 75; Neml 62; Zumer 38; Zuhruf 50; Duhan 12 ve 15) Kaf 

sûresinin 20-22. ayetlerinde ise ahiret hayatında gafletten sonra perdenin kaldırılıp 

böylece gözün keskin bir şekilde görmeye başladığı anlatılırken perdenin kaldırılması 

فشك  (keşefe) fiili kullanılarak ifade edilmiştir. Ayrıca yine Necm ve Kâlem sûrelerinde 

de kıyametle alakalı olarak kullanılmıştır.(bk. 53/Necm 58; 68/Kâlem 42.) 

 

Tasavvuf ıstılahında ise keşf genel anlamı itibariyle akıl ve duyu yolları ile 

ulaşılamayan gaybî bilgilerin elde edilmesi ve Allah’ın isim ve sıfatlarının tecellilerini 

temaşa etmek olarak kullanılmıştır. Bununla beraber keşf tanımlamalarında birtakım 

nüanslar bulunur. Ebu Nasr es-Serrac, keşfi üstü kapalı olan şeyin açılması, gözle 

görülür hâle gelmesi olarak tarif eder. Bir bilgi edinme yöntemi olarak keşf, sûfîler 

dışındaki İslam âlimlerinin pek çoğu tarafından da kabul edilmiştir. İbn Fûrek keşfi 

anlamaya kapalı olan şeylerin açığa çıkması olarak tarif eder ve böylece anlamın göz 

ile görmüş gibi kula açıldığını belirtir.  (İbn Fûrek, 2014, s. 344) İbn Haldun’a göre 

riyazet, halvet ve zikir neticesinde ruh, zahir histen bâtına yönelir ve böylece 

duyulardan oluşan perdenin kalkması ile keşf meydana gelir.  (İbn Haldun, 2017, s. 

852)  İbn Teymiyye bazı gaybî şeylerin görülmesi, seslerin işitilmesi, bilgilerin elde 

edilmesini keşf olarak niteler ve bunların Kur’an ve Sünnete aykırı olmadığı sürece 

doğru olduğunu ifade eder. (Uludağ, 2002) Fahreddin Râzî’de marifetullahı elde 

etmede nazar ve istidlâl yolu dışında başvurulacak ikinci yolun keşf olduğunu kabul 

eder. Ancak o, keşfte hataya düşülebileceğinden dolayı keşfî bilginin akıl ile 

denetlenmesi gerektiğini savunur. (İskenderoğlu, 2014, s. 169) 

 

Keşf ile beraber ve ona müteradif veya yakın manada mükâşefe kavramı da çokça 

kullanılır. Sûfîlerin yapmış olduğu tanımlara bütüncül bir açıdan bakıldığında 

mükâşefeyi keşfin üç mertebesinden biri olarak görebilmek mümkündür. Keşfin birinci 

mertebesi tefekkür, istidlâl ve kesb ile gerçekleşen muhâdaradır. Burada bilgi ilme’l-

yakîn olarak elde edilir. İkinci mertebe olan mükâşefede ise bilgiye duyular ve aklî 

delillere ihtiyaç olmaksızın kalp gözünün açılmasıyla ayne’l-yakîn olarak ulaşılır. 

Keşfin üçüncü mertebesi ise müşahededir. Burada edinilen bilgi hakka’l-yakîndir. 

(Öngören, 2002, s. 86) 

 



19 
 

İlhâm  )ماھلالا( sözlükte bir şeyi çabucak yutmak manasındaki (  kökünden (  مھل

türemiştir ve yutturmak demektir. (Mutçalı, 2014, s. 839) Tasavvuf ıstılahında ise Allah 

tarafından aracısız bir şekilde kalbe atılan, kalpte feyiz yoluyla doğan bilgiyi ifade eder. 

(Yılmaz, 2017, s. 223) 

Kur’an-ı Kerim’de ilhâm kelimesi sadece bir yerde ‘’ona(nefse) kötülük duygusunu ve 

takvasını ilhâm edene (andolsun)’’ ( 91/eş-Şems, 8) şeklinde geçer. Hz. Meryem ve 

Hz. Musa’nın annesine vahyedildiğini bildiren ayetlerdeki vahiy kelimesi de ilhâm 

anlamında kullanılmıştır. (Haksever, 2017, s. 133) 

 

Hadis kaynaklarında da ilhâm ile ilgili çeşitli rivayetler bulunur. Hz. Peygamberin Hz. 

Ömer hakkında kullandığı ‘’muhaddes’’ kelimesi, Hz. Ömer’in Sariye ordusunu 

Medine’de hutbedeyken görüp seslenmesi ve Hz. Sariye’nin de bunu işitip ordusunu 

yönlendirmesi, ilhâma dair, Hz. Peygamber ve sahabe döneminden aktarılan en meşhur 

örneklerdir. (Haksever, 2017, s. 133) 

2. İhyâu ‘Ulumi’d-Din’de Keşf ve İlham 

İmam Gazâli İhyâ’nın üçüncü cildine ‘’kitabu şerhi acaibi’l-kalb’’ bölümüyle başlar. 

Bu bölüm bir mukaddime ve ‘beyân’ adını verdiği on beş alt başlıktan oluşur. Bu 

bölümün keşfî/ ilhâmî bilgi ile nazarî bilgi arasındaki farkın anlatılmaya başlandığı 

sekizinci beyâna kadar olan kısmı ondan sonra anlatılacakların adeta öncülü 

mahiyetindedir. Dolayısı ile Gazâli’nin keşf ve ilhâma bakışını daha iyi anlayabilmek 

için öncelikle onun bu bölümde kalbi hangi açılardan ele alıp incelediğine bakmamız 

gerekecektir.  

1.1. Kalp-Ruh-Akıl-Nefs İlişkisi 

Gazâli’ye göre kalbin biri cismanî diğeri ruhânî olmak üzere iki manası vardır. Cismanî 

kalp insanda göğsün sol tarafında, çam kozalağı şeklindeki et parçasıdır. Ruhânî kalp 

ise insanın hakikati olan, anlayan, âlim, arif bir ‘’latife-i rabbâni’’dir ki, onun söz 

konusu ettiği kalp, işte bu manadaki kalptir.  (Gazâli, 2002, s. 9) Gazâli bu konu 

çerçevesinde ruhânî kalp ile ilişkili olarak ‘’ruh’’, ‘’akıl’’ ve ‘’nefs’’ olmak üzere üç 

ayrı latifeden daha bahseder ve bunların da kalp gibi ikişer manayı -biri ruhanî kalp ile 

aynı manada olmak üzere- mündemiç bulunduğunu ifade eder. Buna göre ruhun, biri, 

cismani kalpten çıkıp damarlar yoluyla vücudun her yerine hayat nurunu taşıyan 

cismanî/hayevanî, diğeri insanın anlayan, idrak eden ve bu yönüyle de ruhanî kalp ile 



20 
 

aynı manayı taşıyan iki manası vardır. Keza aklın da eşyanın hakikatini bilmek 

açısından kalpteki ilim sıfatını; bilen, anlayan, idrak eden, âlim manasıyla da ruhanî 

kalbin kendisini ifade eden iki manası vardır. Bu latifeler gibi nefsin de bir yönüyle 

şehvet ve gazap kuvvetlerini, diğer yünüyle insanın kendisini/hakikatini ifade eden iki 

manası bulunur. (Gazâli, 2002, s. 10-12) 

 

    
 

2.2. Kalbin Vasıfları ve İlimle ilişkisi 

Gazâli, insanın diğer mahlûkattan üstünlüğünü Allah Teâla’yı marifete istidadına 

bağlar ve buna ancak kalp ile sahip olunabileceğini ifade eder; çünkü ona göre Allah’ı 

bilen, Allah’a yaklaşan, Allah için amel eden, Allah’a doğru sa’yeden, Allah katında 

olanları keşfeden hakikatte kalptir. Diğer uzuvlar kalbin hizmetçileri, alet ve 

vasıtalarıdır. Kalbini bilen nefsini, nefsini bilen rabbini bilir. Bu yönüyle kalbi, kalbin 

hakikat ve vasıflarını bilmek dinin aslı ve salikler yolunun esasını oluşturur. (Gazâli, 

2002, s. 8) 

 

Kalbin yaratılış gayesi Allah’a ulaşmaktır. Kalp bu gayeye ulaşmak için zâhirî ve bâtınî 

kuvvetler ile desteklenmiştir. Gazâli, bunları ‘’kalbin askerleri’’ olarak niteler. Kalp 

bedende hükümdar konumundadır. Kalbin zâhirî askerleri göz, kulak, el, ayak gibi 

azalar; bâtınî askerleri ise gazap ve şehvet gibi kuvvetlerdir. (Gazâli, 2002, s. 13-14)  

 

Zâhiri askerler kalbe zorunlu itaat ederler. Gazâli bu durumu meleklerin Allah’a 

itaatine benzetir. Bâtınî askerler ise bazen isyan edebilir. Bu durumda sâlik kendisine 

bahşedilen ilim, hikmet ve tefekkür kuvvetleri ile şehvet ve gazabı dizginlemeye, 

dengelemeye çalışmalıdır. Aksi halde kalp beden ülkesindeki hükümdarlığını nefse 

  Şekil 1. Kalp-ruh-akıl-nefs ilişkisi. 
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kaptırmış olur ki bu da onun ilimleri elde edip hakikatleri keşfetmesine engel, helak ve 

hüsranına da sebep olur. (Gazâli, 2002, s. 16) 

 

İnsan kalbinin hususiyetlerini ilim ve iradeye sahip oluşu olarak belirten Gazâli, ilme 

nisbet yönünden ise kalbi bir aynaya benzetir. Kalp aynasına hakikatlerin 

yansıyabilmesini beş engelin aşılmasına bağlar. Bir aynanın görüntüyü yansıtması ile 

kalbin eşyanın hakikatlerini bilmesi önündeki engelleri şu şekilde tasnif eder. 

1- Aynanın zatında, yapıldığı maddede yansıtıcı özelliğin olmaması / kalbin 

zatında noksanlık olması, çocuk kalbi gibi, 

2- Maddesi yansıtıcı özellikte olsa da aynanın kirli, paslı olması / kalbin 

günahlar ile kirlenmiş, kararmış olması, 

3- Aynanın doğru açıya yerleştirilmemesi / kalbin aranılan hakikate yönelmemiş 

olması, 

4- Ayna ile sûret arasında perdelerin, engellerin bulunması / kalbin şehvetler, ön 

yargılar veya taklidî yolla elde edilen dondurulmuş inançlarla perdelenmesi, 

bunların hakikatlerin keşfine engel olması, 

5- Aynaya yansıtılacak sûretin ne tarafta olduğunun bilinmemesi / aranan ilmin 

nereden elde edileceğinin bilinmemesi. (Gazâli, 2002, s. 31-32) 

 

2.3. Keşf ve İlhâm, Nazar ve İstidlâl  

Yaratılış gayesi Hakk’a vuslat olan insan kalbinin diğer hayvanlarınkinden ayrılan 

hususiyeti onun ‘’ilim’’ ve ‘’irade’’ye sahip olmasıdır. İlmin yeri kalptir. İlim, keşf ve 

ilhâmla kalplere aktarıldığı gibi, kesb ve tahsille de elde edilebilir. İlmin elde edilişi 

bazen hızlı ve kolay iken bazen zor ve ağırdır. Bu farklılıklar neticesinde, insanlar, 

bilgilerinin miktarı, önemi, niteliği, temin yolları açısından birbirlerinden ayrılırlar. 

Âlim, hakîm, veli ve nebilerin dereceleri bu açıdan farklılaşır. (Gazâli, 2002, s. 19) 

Çalışıp öğrenmekle, nazar ve istidlâl yolu ile elde edilen bilgiye ‘’itibâr’’ veya 

‘’istibsar’’ denilir. Bu, âlimlerin bilgisidir. Gayret sarf edilmeden kalbe doğan bilgi, 

‘’ilhâm’’ ya da ‘’vahiy’’ olarak adlandırılır. İlhâm ile ulaşılan bilgi kesbî bilgiden 

perdenin insan istek ve iradesi dışında ortadan kalkması yönüyle ayrılır. Vahyin 

ilhâmdan farkı, vahiyde bilginin melek aracılığı ile ve bilinen bir kaynaktan alınıyor 

olmasıdır. İlhâm velilere, vahiy peygamberlere mahsustur. (Gazâli, 2002, s. 41) 
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Gazâli, tasavvuf ehlinin tahsil ile elde edilen ilimlerden ziyade ilhâmî ilimlere 

yöneldiğini, bunun için zâhirî ilimlerle ilgilenmek yerine halvet, riyazet ve nefis 

mücâhedesiyle halktan alakayı kesip Hakk’a teveccüh etmek, kalbi masivâdan arındırıp 

ilahî sırların keşfolduğu ve nurların aktığı bir mekâna dönüştürmek gerektiğine 

inandıklarını aktarır. (Gazâli, 2002, s. 43) Buna karşılık nazariyecilerin ise bu yolla ilim 

elde etmenin imkânını reddetmediklerini ancak bunun çok uzun, zor ve tehlikelerle 

dolu bir yol olduğunu, akıl ve duyu yollarını kullanarak ilim tahsil etmenin daha 

sağlıklı olacağını savunduklarını ifade eder. Daha sonra ise bu iki düşünceyi ya da 

başka bir ifadeyle keşf ile nazar ve istidlâli karşılaştırmak için iki örnek verir. (Gazâli, 

2002, s. 43-47) İlk örnek, dışarıdan akarsularla ve altından da toprağı kazılıp atılarak 

açılmış bir kuyudan gelen sularla beslenen bir havuzdur. Bu örnekte havuz, kalbi; 

dışarıdan gelen sular, duyularla elde edilen bilgiyi; havuzun içinde açılmış kaynaktan 

çıkacak su ise keşfî/ilhâmî bilgiyi simgeler.  

 

Kalbin, biri, beş duyu ile algılanan şehadet ve mülk âlemine, biri ise kalp gözünün 

açılmasıyla müşahede edilebilen Levh-i Mahfuza, melekût âlemine açılan iki kapısı 

vardır. İkinci kapının açılması Allah’ın lütfu iledir ve yalnızca Allah’ı zikir ve fikirle 

meşgul olanlara bahşolunur. Keşf kapısının açılması ile melekût âlemini temaşa edip 

Levh-i Mahfuzdaki hakikatleri gören kalp bilgi edinmede duyulara ihtiyaç duymaz. 

Ancak ne zaman duyulardan gelenlere yönelirse bu ona yeniden perde olur. (Gazâli, 

2002, s. 44-45) 

 

Gazâli bu konudaki ikinci örneğini ise bir hükümdarın huzurunda sanat ve hünerleri 

hususunda tartışan Romalı ve Çinli sanatkârlar üzerinden verir. (Gazâli, 2002, s. 46-

47) Hükümdarın tahsis ettiği bir odanın ortasına bir perde çekilir ve sanatkârlardan 

karşılıklı iki duvar üzerinde hünerlerini göstermeleri istenir. Romalı sanatçılar bütün 

gayretleri ile günlerce çalışır, en güzel nakışlarla kendi duvarlarını süslerler. Bunun 

karşısında Çinliler sadece duvarlarını cilalayıp parlatmakla meşgul olurlar. Nihayet 

yarışma biter ve aradan perde kaldırılır. Romalıların büyük emek ve ince işçilikle 

işledikleri nakışlar herkesi kendisine hayran bırakır. Daha sonra Çinli sanatçıların 

cilaladığı duvara bakılır ki aradan perdenin kalkması ile Romalıların yaptığı resim 

olduğu gibi bu duvara aksetmiştir, hatta bu duvarda daha parlak ve güzel 

görünmektedir. Neticede yarışmayı Çinli sanatkârlar kazanmış olur. Bu örnekte duvar, 

kalbi temsil eder. Kalpte bilgi, ya çalışıp öğrenmekle ya da kalbin arındırılıp 

parlatılarak Levh-i Mahfuz ile arasındaki perdelerin kalkması sonucu hâsıl olur. 
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Örnekteki Romalı sanatçılar nazar ve istidlâl yoluyla bilgi edinen âlim ve hakimleri 

simgelerken, bilgiyi keşf ve ilhâm yolu ile elde eden velileri ise Çinli sanatkârlar temsil 

etmektedir. Her iki yöntemle edinilen bilgi aynı olsa da keşfî/ilhâmî bilgi cilalı 

duvardaki sûretin daha parlak görünmesi gibi daha açık ve kesin bir özelliktedir. 

 

Gazâli’ye göre her kalp eşyanın hakikatini bilecek ve marifete ulaşacak potansiyelde 

yaratılmıştır. Ancak yukarıda açıklanan sebepler kalbin bilmesi, marifeti elde etmesi 

ve iman nurunun kalpte parlamasının önündeki engellerdir. (Gazâli, 2002, s. 41) 

(Erdem, 2000, s. 294) Kalbin yaratılış gayesine ulaşması ancak bu engellerin 

kaldırılması ile mümkün olabilir. Gazâli bu noktada yine ayna benzetmesinden 

yararlanır. Ayna ile nesne arasındaki perdeler bilinçli bir müdahale ile kaldırılabildiği 

gibi insan iradesinden bağımsız bir şekilde, örneğin bir rüzgâr ile de kalkabilir. İşte 

bunun gibi, kendisinde kıyamete kadar meydana geleceklerin yazılı bulunduğu Levh-i 

Mahfuz ile kalp arasındaki perdeler de bazen ilâhi lütuf rüzgârlarıyla aradan kalkar. 

Böylece Levh-i Mahfuz’da yazılı olanlar kalp aynasına yansır. 

 

 

 

 

Kalp ile Levh-i Mahfuz arasındaki perdelerin kalkması bazen rüya halinde olur. Kişi 

rüya sayesinde olacakları önceden görebilir. Bazen de bu hal uyanıkken gerçekleşir ki, 

bu da keşftir. Keşf ile gelen bilgi bazen çok süratli bazen yavaş yavaş ve sınırlı bir 

şekilde gerçekleşir. Kalpten perdelerin tamamen kalkması ise ancak ölüm ile 

mümkündür. (Gazâli, 2002, s. 41) 

 

Şekil 2. Perdenin kalkmasıyla bilginin Levh-i Mahfuz’dan kalbe yansıması/akışı 
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2.4. Keşfî Bilginin İmkânına Dair Şer’i ve Aklî Deliller 

Gazâli’ye göre kişi; ilim, marifet ve imanı ölçüsünde saadet sahibidir; çünkü cennet 

halkının dereceleri marifetleri nisbetindedir (Gazâli, 2002, s. 50) ve mümin marifeti 

miktarınca Allah’a yakındır. (Gazâli, 2002, s. 47) Bu görüşlerini çeşitli ayet ve 

hadislerden örnekler vererek destekleyen Gazâli’ye göre insanlar iman ve marifette 

birbirlerinden farklı derecelere sahiptirler. Arif-i billah zatların güneş gibi olan iman ve 

marifet nuruna karşılık avamın iman nuru mum veya lamba mesabesinde kalır. (Gazâli, 

2002, s. 49) Kur’an-ı Kerim’de üstünlüklerinden bahsedilen ilim sahibi müminler(bk. 

3/Al-i İmran, 139; 58/Mücadele, 11.) arif-i billah olan zatlardır. (Gazâli, 2002, s. 49-

50) 

 

Bu açıklamalarla keşfî bilginin imanda yakin ve marifeti elde etmedeki yerine işaret 

eden Gazâli, ‘’ Belli Yollardan Okuyup Öğrenmeden Tasavvuf Ehlinin Yoluyla Marifet 

Sahibi Olmanın Mümkün Olduğunu İfade Eden Şer’i Deliller’’ başlığını taşıyan 10. 

beyâna şu sözlerle başlar: 

‘’bilmiş ol ki: Bilmediği taraftan kalbine ilkâ olunmakla ve ilhâmla 

azıcık bir şey keşfeden kimse, tarikatın gerçekliğini anlar ve bilir. 

Böyle bir şey ile karşılaşmayan ve kendini bilmeyenlere yakışan da 

bunu inkâr etmemektir, zira burada marifet derecesi cidden nadir ve 

naziktir. Hikâyeler, tecrübeler ve şer’i deliller bunun varlığının 

şahididir.’’ (Gazâli, 2002, s. 51) 

Bu girişten sonra Gazâli, Kur’an ve Sünnetten bazı ayet ve hadislerden deliller getirir. 

Sûfîlerin tecrübelerinden örnekler verir.Gazâli’nin burada delil olarak öne sürdüğü 

ayetler ve hadisler çerçevesindeki değerlendirmelerini kısaca şu şekilde aktarmak 

mümkündür.  

 

Allah Teâlâ, kendi yolunda mücâhede edenleri yollarına hidayet buyuracağını, (bk. 

29/el-Ankebut, 69) takva sahibi muttaki kullarına çıkış yolu gösterip onları 

ummadıkları yerden rızıklandıracağını, (bk. 65/et-Talâk, 2-3) onlara bir furkan 

yaratacağını, (bk. 8/el-Enfâl, 29) ancak o muttakiler için Kur’an’ın hidayet ve öğüt 

kaynağı olduğunu (bk. 3/Al-i İmrân, 138) ve ancak onların ibret nazarı ve basiretle 

yaratılanlara baktığını (bk. 10/Yunus, 6) bildirmiştir. Hz. Peygamber de bildiği ile amel 

edenlere bilmediklerinin öğretileceğini, (Gazâli, 2002, s. 51) ümmetinden Hz. Ömer 

gibi ilhâma mazhar olanların bulunduğunu, Allah’ın nuru ile bakan müminin 

kaçınılacak derecede feraset sahibi olduğunu (Gazâli, 2002, s. 53 ve 58) beyân etmiş 
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ve kendisi de Allah’tan çokça nur istemiştir.  Allah Teâlâ takva sahibi kullarına furkan 

adında hakkı batıldan ayırmayı sağlayacak bir nur verir. Kişinin kalbi bu nur ile 

genişler ve şüphelerden arınır. (Gazâli, 2002, s. 52) Tahsil ve tâlim olunmaksızın 

ibadetlere devam ile kalpte bir hikmet zahir olur ki, bu, keşf ve ilhâm yolu iledir. 

(Gazâli, 2002, s. 51) Takva zikrin, zikir keşfin, keşf hidayet ve hakka vuslatın kapısı, 

anahtarıdır. (Gazâli, 2002, s. 29 ve 54) Bütün ilimler Allah’tan olduğu halde Allah 

Teâlâ, Hızır Aleyhisselam için ‘’biz ona tarafımızdan (min ledunna) ilim 

öğrettik’’(18/Kehf, 65) buyurmuştur. Leddünî ilim İnsanların öğretmesi vasıtasıyla 

öğrenilen değil, dış tesirlerden azade olarak kalbin derinliklerine yerleştirilen ilimdir. 

Gerçek âlim, kitaplardan bir şeyler ezberleyip unuttuğunda cahil kalacak kişi değil, 

dilediği anda rabbinden ilim alabilen kimsedir. (Gazâli, 2002, s. 55) 

 

Bu değerlendirmelerden sonra Gazâli, sahabe, tabiin ve sûfîlerin hayatlarından 

örneklerle de keşfî/ilhâmî bilginin imkânını ortaya koymaya çalışır. Keşfin bir türü 

olarak, şeyhlerin, insan kalbinden geçenleri bilmek, Hızır ile görüşüp, boşluktan bazı 

sesler duymak gibi kerametlerine dair pek çok rivayetin bulunduğunu hatırlatan Gazâli, 

yine de inkâr edenlere, gözleriyle görmedikçe, bunların fayda vermeyeceğini belirtir. 

Bunu üzerine kimsenin inkâr edemeyeceği iddiasında bulunduğu iki delil öne sürer. 

Bunlardan biri sadık rüyalar diğeri de peygamberlerin gaipten ve gelecekten haber 

vermeleridir. Rüyada tecelli eden gaybî şeyler uyanıkken de neden tecelli etmesin, diye 

soran Gazâli, uyku ile uyanıklık arasındaki farkın duyu organlarının durgunluğundan 

ibaret olduğunu ve dolayısı ile uyanıklık(yakaza) halinde de gaybî olanın 

keşfedilmesinin mümkün olduğunu belirtir. (Gazâli, 2002, s. 57) Basiret erbabından 

olan keşf sahipleri öyle bir mertebeye ulaşır ki başkalarının rüyada gördüklerini onlar 

uyanıkken görür. Melek ve şeytanları görüp onlarla konuşabilirler, hatta uykuda ancak 

temsilî olarak görülebilen melek, gerçek keşif ehlince uyanıkken aynen müşahede 

edilebilir. (Gazâli, 2002, s. 91-92) 

 

Peygamberler için gayb ve gelecekten haber vermek mümkün ise, bu, peygamber 

olmayanlar için neden mümkün olmasın? Peygamberler de birer insandır. Onlar 

dışındaki insanlar da hakikatlere keşf yoluyla ulaşabilirler. Ancak bunlar nebi değil 

velidirler. (Gazâli, 2002, s. 57) 

Gazâli’ye göre vahyin ve sadık rüyaların mümkün olduğuna inanan kimse, kalbinde 

biri duyulara, mülk ve şehadet âlemine, diğeri melekût âlemine açılan iki kapısı 

olduğuna da inanır. İkinci kapı vahyin alındığı ilhâm kapısıdır. Dolayısıyla bilgi 
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edinmeyi sadece tâlim ve tahsil yollarına tahsis etmek mümkün değildir. Mücâhedenin 

de bir bilgi yolu olması aklen caizdir. (Gazâli, 2002, s. 57) (Gazâli, 2017, s. 91-94) 

 

2.5 Keşfî/İlhâmî Bilginin Korunmuşluğu 

Kalbi pek çok yönüyle inceleyip nazarî ve keşfî ilim/bilgi ile ilişkisini ortaya koyan 

Gazâli, keşf ve ilhâma dair görüşlerini, bunların şer’i delillerini sunduğu bu onuncu 

beyân ile tamamlar. Ancak kalbin acaibine dair açıklamalara ayırdığı üçüncü cildin bu 

ilk kitabı, kalbin vesvese ile ilişkisi üzerinden devam edecektir. Yukarıdaki 

açıklamaları içinde Gazâli’nin Keşf ve ilhâmı mutlak olarak vahiyle eşdeğer tutuğunu 

görmüştük. Acaba Gazâli keşf ve ilhâmın şeytanın müdahalesi yönünden korunmuş 

olup olmadığına dair bir kayıt koymuş mudur? Bu soruya mezkûr kitabın vesveseye 

dair olan son beş beyanındaki bilgiler ışığında bir yanıt bulmaya çalışacağız. 

 

2.5.1 Vesvese ve İlhâm 

İnsan kalbi sürekli olarak zâhirî ve bâtınî kuvvetlerden kaynaklanan hatıraların(havâtır) 

tesiri altındadır. Hatıralar arzu, istek ve iradeyi tahrik ederek fillerin ortaya çıkışına 

sebep olurlar. Kötülüğe davet eden ve şeytandan kaynaklanan hatıralara vesvese, iyiliğe 

davet eden ve melekten kaynaklanan hatıralara ise ilhâm denir. (Gazâli, 2002, s. 59) 

Kalp, tevfik lütfu ile ilhâmı, iğva veya hızlân denilen kuvvetler ile de vesveseyi almaya 

hazır hale gelir. Hz. Peygamber bir hadisinde, kalbin iki yönden baskı altında olduğunu, 

hayrı vadedip hakkı tasdik edenin melekten, şerri teşvik, hakkı tekzib ve hayırdan 

menedenin ise şeytandan olduğunu belirtmiş ve kişinin birincisinin Allah’tan olduğunu 

bilerek ona hamd etmesini, ikincisini ise şeytandan bilerek, şerrinden Allah’a 

sığınmasını öğütlemiştir. (Gazâli, 2002, s. 60) 

 

Kalpte meydana gelen bir hatıranın ilhâm veya vesvese olduğuna, bunların hayra mı, 

şerre mi yönelik olduklarının bilinmesiyle karar verilebilir. Kalbin vesveselerin 

etkisinden kurtulabilmesi heva ve şehvetlerin terki ve zikrullah ile mümkündür. 

(Gazâli, 2002, s. 62-63) Ne var ki kalpteki hatıraların mahiyeti her zaman tam olarak 

anlaşılmayabilir; çünkü şeytanın en büyük hilelerinden biri de şerri hayır gibi 

göstermektir. (Gazâli, 2002, s. 66) Melekten gelen ilhâm kapısı yalnız bir tanedir ve 

birçok vesvese kapısı içine karışmıştır. Bunlar karşısında kişi, gece karanlığında pek 



27 
 

çok tarafa giden yolların arasında kalmış kimsenin, doğru yolu bulmak için, açık gözle 

görmeye ve güneş ışığına ihtiyaç duyması gibi “takva ile cilalanmış kalp gözüne” ve 

güneş misali yolların bataklıklarını gösteren “Kur’an ve Sünnetten istifade edilen ilme” 

ihtiyaç duyar. Doğru yol ancak bunlar sayesinde bulunur. (Gazâli, 2002, s. 69)  Kur’an-

ı Kerim’de belirtildiği üzere (bk. 7/Arâf, 201) bir hatıranın vesvese olduğu ancak takva, 

basiret ve ilim ile anlaşılabilir. (Gazâli, 2002, s. 67-68) Vesveseden korunmak, kalbi, 

şeytanın giriş yolları olan kötü huylardan arındırmak ve zikirle parlatmakla 

mümkündür. (Gazâli, 2002, s. 82) Bu bağlamda zikir ilaç, takva diyet gibidir. Takva 

diyetiyle masivâdan temizlenen kalbe inen zikir, boş mideye inen ilacın şifa vermesi 

gibi kalbi vesveselerden korur. (Gazâli, 2002, s. 86)  

Zikir anında kalbin vesveseden tamamen korunup korunamayacağı hususunda 

âlimlerin ihtilaf ettiğini belirten Gazâli, (Gazâli, 2002, s. 100) muhtelif beş görüşü 

sırayla açıkladıktan sonra her bir görüş sahibinin birçok türü olan vesveseye sadece bir 

açıdan baktığını ifade eder. Dolayısıyla bu görüşler arasında tercih yapmayıp, hepsinin 

de isabetli olduğunu kaydeden Gazâli, vesvese türlerini ise üç sınıfa ayırır. (Gazâli, 

2002, s. 101) Vesvesenin ilk türü, hak(ilhâm) ile karıştırılandır ki bu, iman ve marifet 

nuru ile bakan ariflerce anlaşılır ve bu tür vesvese onlardan tamamen kesilebilir. 

İkincisi şehvetleri tahrik edici vesveselerdir ki, kişi bunlar karşısında şu iki durumdadır, 

Ya kesin bir şekilde isyan olduğunu bilir, onu kabul etmez. Dolayısıyla şeytan bu 

vesveseden ümidini kesebilir ya da kesin bilmez, ancak şüphe içindedir. Bu durumda 

vesvese kalbe tesir eder, buna karşı mücâhede etmelidir; çünkü bu durumda (şüpheli 

olduğu için) vesvese kalpte mevcuttur fakat kalbe galip değildir. Bu yüzden ancak 

mücâhede ile tesirinden kurtulabilir vesvesenin üçüncü türü ise mücerred hâtıralar veya 

insan hâl ve düşüncelerinden kaynaklanır. Bu tür vesvesede, kalpte zikir olduğunda 

vesvesenin kesildiğini, zikir olmadığında yeniden vesvesenin geldiğini ifade eden 

Gazâli, ikisinin (zikir ve vesvesenin) kalpte aynı anda bulunmasının da mümkün 

olduğunu belirtir. Kalbini bütünüyle Allah sevgisiyle doldurmuş olan ender insanlar 

dışındakilerin bu vesveseye maruz kalmaktan kurtulamayacağını kaydeden Gazâli, 

sonuç olarak şeytandan bir saat gibi anlık sürelerde uzaklaşmak mümkün olsa bile 

insanoğlunun vesveseden tamamen kurtulmasının çok zor ve neredeyse imkânsız 

olduğunu Hz. Peygamberin hayatından verdiği örneklerle açıklar. (Gazâli, 2002, s. 

102)  
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2.5.2. Gazâli’de Keşfî/İlhâmî Bilginin Vesveseden Korunmuşluğu  

Gazâli’nin, kalbin vesvese ile ilişkisine dair görüşlerini bu şekilde aktardıktan sonra, 

‘’Gazâli’ye göre keşfî/ilhâmî bilgi şeytanın müdahalesinden korunmuş mudur?’’ 

sorumuzun cevabı konusunda şu değerlendirmelerde bulunabiliriz. Öncelikle 

Gazâli’nin bu bölümde bahsettiği ilhâmın, daha önce üzerinde durduğu, uzlet, halvet, 

riyazet temelli bir seyr-i sülûk sonrası kalp gözünün açılmasıyla elde edilenden farkı 

gözden kaçırılmamalıdır, zira buradaki ilhâm, evliyaya mahsus olan değil, vesvesenin 

karşıtı olan, âlim-cahil herkeste bulunan, iyiliğe yönelten ilhâmdır. Gazâli’nin bu 

bölümdeki açıklamalarında görüldüğü üzere o, şeytanın, melekten gelen ilhâma 

doğrudan bir müdahalesinden değil, ancak vesveseyi ilhâm gibi gösterebilmesinden 

bahsetmektedir. Bu tür vesvese ile pek çok âlimin dahi kandırıldığını kaydeden Gazâli, 

bunun ancak Kur’an ve Sünnet ilimlerine sahip olan, iman ve marifet nuruyla ve takva 

sayesinde parlatılmış kalp gözüyle bakan arifler tarafından fark edileceğini 

savunmaktadır. Dolayısıyla Gazâli’ye göre, Kur’an ve Sünnet ilimleriyle mücehhez, 

yakinî iman ve marifete sahip, muttaki, kalp gözü açılmış keşf ehli arifler, her ne kadar 

şeytandan tamamen kurtulamazlarsa da, onun vesveseyi ilhâm gibi göstermesine 

aldanmaz vesvesenin bu türünü tamamen de kesebilirler, zira Kur’an, muttakilerin 

şeytandan gelen vesveseleri tezekkür ve basiretle fark ettiklerini bildirmektedir. (bk. 

7/Arâf, 201) 

 

Gazâli’nin bu düşüncesi, kendisinden sonra gelen mutasavvıflar tarafından da 

paylaşılmakta, seyr u sülûk sırasında salikin tehlikelerle karşı karşıya bulunduğu, ancak 

seyr u sülûkünü bitirenlerin keşfinde hata olmayacağı belirtilmektedir. Bu konuda 

İmam Rabbani, seyr u sülûkünü tamamlayıp sıddıklık makamına ulaşanlara gelen bilgi 

ile peygamberlere gelen arasında, birinin ilhâm diğerinin vahiy yoluyla alınması 

dışında bir fark bulunmadığını ifade eder. (Öngören, 2002)  

 

2.6. Keşfî/İlhâmî Bilgide Aklın Yeri/Rolü 

Kalp-vesvese ilişkisini aktardıktan sonra Gazâli, mezkûr kitabın son beyânında, hayır 

ve şer üzerine sebatları ve bunlar arasındaki tereddütleri açısından kalpleri üçe ayırır. 

(Gazâli, 2002, s. 105)  

Birinci kalp: Kirlerinden arınmış, riyazetle tezkiye olmuş, takva ile tamir edilmiş 

kalptir. Bu kalbe melekût âleminden ve gayb hazinelerinden hayır hatıraları gelir. Akıl, 
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gelen hatıraların inceliklerini düşünüp anlamaya çalışır. Basiret nuru ile bunları anlar 

ve hayırları yapmak gerektiğine hükmeder, yapmaya teşvik eder. Takvayla 

temizlenmiş, akıl ışığıyla aydınlanmış ve marifet nuruyla imâr edilmiş kalp, melek 

tarafından mesken edinilir, sürekli hayır hatıraları ve görünmez askerlerle desteklenir. 

Bu kalp, rububiyet penceresinden parlayan ilahi nurlar sayesinde şeytanın her türlü 

hilesinden emin olur. Mühlikâttan (helak edici kötü hasletler) kurtulan bu kalp 

münciyât (kurtarıcılar: şükür, sabır, rıza, tevekkül, tezekkür vb.) ile mamur olur. 

(Gazâli, 2002, s. 105)  

 

İkinci kalp: Heves ile dolmuş, kötü huy ve pis şeylerle kirlenmiş, kendisinde meleklerin 

kapısı kapanmış, şeytanların kapıları ardına kadar açılmış olan kalptir. Nefsin hevâ ve 

hevesinden kaynaklı hatıralar bu kalpte doğduğu zaman kalp, fetva almak ve doğruyu 

bulmak için akla danışır. Oysa akıl nefsin esiri olmuş, onun istilasına uğramış, hevâsına 

göre hüküm vermektedir. Bu kalpte akıl askerlerinin müdafaası kırılmış, yakîn nuru 

sönmüş, akıl dumanla dolan bir göz gibi bakamaz hale gelmiş ve şeytanın sultası 

kuvvetlenmiştir. Bu tesirlerin altında kişi, isyankâr bir kul haline gelir. (Gazâli, 2002, 

s. 106)  

 

Üçüncü kalp: Bir yandan hevâ hatıraları ile kötülüğe, öbür yandan iman hatıraları ile 

iyiliğe teşvik olunan kalptir. Bu kalpte akıl ve nefsin mücadelesi vardır. Nefs, şehvet 

kuvvetiyle tahrik ederek mücadele ederken; akıl, hevâdan/vesveseden kaynaklanan 

hatıraların kötülüğünü gösterip iyilik yönünde nasihatler vererek mücadele eder. Hangi 

taraf baskınsa kalp onun emri altına girer ve kişi, o yönde bir amelde bulunur. (Gazâli, 

2002, s. 107-110)  

 

Gazâli’nin bu son beyandaki kalp tasnifi aynı zamanda onun akıl hakkındaki 

görüşlerini de bize yansıtmaktadır. Yukarıda bahsedildiği üzere Gazâli’de kalp, akıl, 

nefs ve ruh birbirinden bağımsız olmayıp, birbiriyle aynı manaları paylaşan, yakın ilişki 

içinde olan, birbirlerini etkileyen latifelerdir. Burada da Gazâli’nin bu bakış açısı bir 

daha ortaya çıkmaktadır. Görüldüğü üzere akıl, birinci kalp ile beraber kendisinden 

beklenilen işlevleri (düşünmek, anlamak, hükmetmek, iyi olana teşvik etmek) ortaya 

koyar. Birinci kalbin zıddı olan ikinci kalp ile beraber ise akıl, görevini yerine 

getirememektedir. Üçüncü örnekte ise akıl yarı-işlevsel bir pozisyonda bulunmaktadır. 
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Gazâli’nin buradaki kalp-akıl ilişkisi üzerinden; ‘’keşfî/İlhâmî bilgide akıl, bir denetim 

Mekânizması mıdır?’’ soruna da bir yanıt bulmak mümkündür. Öncelikle eğer bu 

soruya olumlu bir cevap vermek istiyorsak, bunun ikinci ve üçüncü kalp ile beraber 

bulunan akıl için mümkün olmayacağı aşikârdır. Bir başka ifadeyle eğer keşfî/İlhâmî 

bilgiyi denetleyecek bir akıl varsa, bu, ancak keşf ve ilhâma maruz kalan bir kalple 

beraber bulunan aklıdır; çünkü ancak kalb-i selim sahibinin aklı, akl-ı selimdir. İman 

ve marifette, takvada eksiği olan, kötü sıfatlarından, hastalıklarından arınamamış, 

melekût âlemine açılan kapısı perdeli durumda olup, gaybî hakikatleri keşften mahrum 

olan bir kalple beraber bulunan akıl, kalbin bu eksikleri ölçüsünde eksiktir. Peki, birinci 

örnekteki kalple beraber bulunan akıl için sorumuzun cevabı ‘’evet’’ olabilir mi? 

Gazâli’nin buraya kadar ve burada kaydettiklerine bakıldığında bu konumda bulunan 

akıl için dahi olumsuz cevap vermemiz gerektiği anlaşılacaktır, zira Gazâli için ilk 

örnekteki konumda bulunan kalbe gelen keşfî/ilhâmi bilgi bir şüphe barındırmaz; 

çünkü bunlar Levh-i mahfuzda yazılı bulunanların kalbe aynen yansımasıdır. Bu 

yansıma sırasında -bir önceki başlıkta incelediğimiz üzere- şeytanın doğrudan bir 

müdahalesine hiç değinmeyen Gazâli, sadece böyle bir kalbin, ilhâm gibi sunulmaya 

çalışılan vesveseyi, ilhâmdan ayırt edebileceğinden bahsetmektedir. Dikkat edilirse 

Gazâli; birinci örnekte verdiği kalp ile beraber zikrettiği akıl için, sadece ‘’melekût 

âleminden ve gayb hazinelerinden gelen hayır hatıraları’’na karşı bunları ‘’düşünme, 

anlama, uygulanması gerektiğine hükmetme’’den bahsederken; ‘’olumsuzlama, ayırt 

etme, -ikinci kalp için kullandığı- doğruyu bulmak için danışma, -üçüncü kalp için 

kullandığı- doğruyu ve kötüyü gösterme’’den hiç bahsetmemektedir; çünkü bu kalbe 

gelen bilgiler zaten en sağlam hakikatlerdir. Aklın vazifesi burada, kendisine doğrudan 

gelen bu bilgilerin/hakikatlerin inceliklerini düşünüp anlamaya çalışmaktır. (Aydınlı, 

2011) 

SONUÇ 

Sonuç olarak Gazâli’nin İhyâu ‘Ulumi’d-Din’de keşf ve İlhâma bakışını şu şekilde 

özetleyebilmek mümkündür: Allah’a kulluk etmek, Allah’ı tanıyıp 

bilmek(marifetullah), Allah’a ulaşmak insanın yaratılış gayesidir. İnsanın özü, 

hakikati, insanda bilen, anlayan, idrak eden, Allah’a kulluk edip O’na doğru yolculuk 

eden ise aslında kalptir. Diğer bütün azalar kalbin bu fonksiyonlarını yerine 

getirmesinde onun yardımcı ve destekçileri, Gazâli’nin deyimiyle bineği, azığı, 

askerleridir. Burada söz konusu edilen kalp, vücuda kan pompalayan et parçasından 

ibaret olan cismanî kalp değil, hem bu cismani kalp ile hem de ruh, akıl ve nefsle ortak 
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manası, ilişkisi bulunan ‘’ruhâni kalptir’’. İnsanın rabbânî bir latifesi olan bu kalbin 

ayırt edici özelliği ise ilim ve iradedir. Kalbin ilim elde etmede biri mülk ve şehadet 

âlemine, diğeri melekût âlemine açılan iki kapısı vardır. Birinci kapıdan duyular 

yoluyla bilgi alınır. İkinci kapı ise kalbin içinde bulunup çeşitli engellerle perdeli 

durumdadır. Kalp gözü denilen bu iç kapı, uzlet, halvet ve riyazetle kişinin duyulardan 

gelen hayal ve havâtırdan alakayı keserek kalbini arındırıp iman, marifet ve takvayla 

imar etmesi sonucunda, Allah Teâlâ’nın bir lütfu olarak açılır. Bu durumda kalp Levh-

i Mahfuz karşısında duran ve orada yazılı bulunanların yansıdığı bir ayna 

konumundadır. Kalbe bu ikinci yol ile gelen bilgiler keşfî/İlhâmî, leddünî olup duyu 

yolları, kesb, tahsil, nazar ve istidlâl ile elde edilenlerden daha arı, parlak ve kesin bir 

mahiyettedir.  

 

Keşf ile kişi gaybî olanı, melekût âlemini, Allah’ın sıfat ve esmasının tecellilerini 

temaşa eder, eşyanın hakikatini anlar, yakînî imana sahip olur.Gazâli’nin keşfî/İlhâmî 

bilginin imkânı konusunda bir şüphesi bulunmadığı gibi o, doğruluk, korunmuşluk ve 

kesinlik açısından da keşf ve ilhâmı vahiyle eşdeğer kabul eder. Keşfî/İlhâmî bilginin 

vahiyden tek farkı vahyin aksine burada meleğin görülmüyor oluşudur.  

 

Gazâli’de keşf, Kur’an ve Sünnet ilimlerine sahip kişinin kalbini uzlet, halvet ve 

riyazetle arındırıp iman, marifet ve takvayla imar etmesi, sonucunda ve fakat bunun 

zorunlu bir sonucu olmayıp ancak Allah Teâlâ’nın bir lütfu olarak kalp gözünün 

açılmasıyla gerçekleşir. Dolayısıyla keşfî/İlhâmi bilgi vahiyle aynı kaynaktan elde 

edildiğinden, en sağlam, kesin ve korunmuş bilgi olup aklın kontrol ve denetimine 

muhtaç değildir. Ki zaten akıl da metafiziksel alana ait bu bilgi türünü denetleme 

kapasite ve yetisinden yoksundur. 

 

 



32 
 

KAYNAKÇA 

 

Aydınlı, Y. (2011). Gazâli'de Mistik Tecrübe ve Akıl. Diyanet İlmî Dergi, 47(3), 147-154. 

Çağrıcı, M. (1996). ''Gazzâli'' mad. TDV İslâm Ansiklopedisi (DİA), XIII, 489-505. 

Erdem, H. (2000). Gazâli'de Bilgi Meselesi. İslâmi Araştırmalar Dergisi, 13(3-4), 293-297. 

Gazâli, E. H. (2002). İhyâu 'Ulumi'd-Dîn.(III) (A. Serdaroğlu, Çev.) İstanbul: Bedir Yayınları. 

Gazâli, E. H. (2017). el-Munkız mine'd-Dalâl. (O. Arpaçukuru, Çev.) İstanbul: Beyân Yay. 

Gazâli, E. H. (2017). İlim Kapısı. (D. Selvi, Çev.) İstanbul: Semerkand Yay. 

Haksever, A. C. (2017). Tasavvufu Anlama Kılavuzu. Ankara: Otto Yay. 

İbn Fûrek, E. B. (2014). el-İbane an Turuki'l-Kâsıdin. (A. Yıldırım, & A. Aslan, Çev.) 

İstanbul: Türkiye Yazma Eserler Kurumu Başkanlaığı. 

İbn Haldun. (2017). Mukaddime. (S. Uludağ, Çev.) İstanbul: Dergâh Yay. 

İskenderoğlu, M. (2014). İFahreddin Râzi’ ve İbn Arabî’de Tanrıyı Bilmenin İmkan ve 

Yöntemi: -Keşf mi? Nazar ve İstidlâl mi?-. Usûl İslam Araştırmaları, 22(22), 169-188. 

Mutçalı, S. (2014). Arapça-Türkçe Sözlük. İstanbul: Dağarcık Yay. 

Öngören, R. (2002). Bir Bilgi Kaynağı Olarak Tasavvufta Keşfin Değeri. İstanbul 

Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi(5), 86-96. 

Uludağ, S. (2002). ''Keşf''mad. TDV İslâm Ansiklopedisi (DİA), XXV, 315-317. 

Yılmaz, H. K. (2017). Ana Hatlarıyla Tasavvuf ve Tarikatlar. İstanbul: Ensar Yay. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



33 
 

AHLAKIN ÜRETİME VE TÜKETİME OLAN ETKİSİNE BAKIŞ 

Adem Kayadelen 

Ankara Düşünce ve Araştırma Merkezi 

Özet 

Ahlak, Arapçada hulk/huluk kelimesinin çoğuludur. Kelime manası olarak huy, karakter, mizaç 

gibi manalara gelmektedir.  Hz. Peygamber(sav)   “Ben, ancak güzel ahlakı tamamlamak için 

gönderildim.”  demektedir. Diğer yandan Hz. Aişe validemiz, Hz. Peygamber’in(sav)  ahlakının 

Kur’an ahlakı olduğunu belirtmiştir. Buradan çıkışla ahlak kavramı İslam Dini için önemli 

kavramlardan birisidir. Özellikle, yaşamın kendisine yansıyan yönü itibariyle Hz. Aişe 

Validemizin Hz. Peygamber (sav)  hakkında sarf ettiği Kur’an Ahlakı önemli bir kavramdır. 

Önemli bir kavramdır çünkü Hz. Peygamber (sav)  öncelikle bir peygamber olmasının yanında 

devlet reisi, eş, arkadaştır da. Bu vasıfları münasebetiyle özelde kişilerle genelde dış-dünya ile 

iletişim halindedir. O’nun (sav)  bu iletişiminde nelere dikkat ettiği O’nun (sav)  ahlakının 

yansımaları olsa gerektir.  

Ahlak birçok disiplinin ilgi alanına giren bir kavramdır. Ahlak ile ilgili olarak Kelam ve 

Tasavvuf Âlimleri çok miktarda fikir beyan etmişlerdir. Bu fikirler var olan 

davranışları/durumları açıklaması açısından önemli olduğu kadar kişinin daha ahlaklı olması 

açısından da önemlidir. Çağımızda “hep daha fazlası” üzerine kurulu olan global sistemi de 

kanunlardan, yönetmeliklerden daha fazla “Kur’an ahlakı ile ahlaklanmış insan”ın düzgün yola 

sokacağı izahtan varestedir. Üretebiliyorsam üretmeliyim ile para benim tüketirim arasına 

sıkışmış bir Dünya’nın kanunlar tarafından kurtarılamayacağını hep beraber izlemekteyiz.  

Bu anlatılan durumlardan ötürü üretime katkı sağlayan insanın ahlaktan soyutlanamayacağı 

aşikârdır. İnsanın ahlakı kenara koyduğu anda Dünya’da sürdürülebilir bir şeyin kalmayacağı, 

Dünyamızın kaynaklarının çok hızlı bir şekilde tükeneceği de aşikârdır. Hz. Peygamber (sav)  bu 

kapsamdaki ahlaki sorumluluğumuzu hatırlatarak Ebu Berze’den nakille şöyle demektedir: 

Hiçbir kul kıyamet gününde ömrünü nerede tükettiğinden, ilmiyle ne gibi işler yaptığından, 

malını nerede kazanıp nerede harcadığından, vücudunu nerede yıprattığından hesaba 

çekilmedikçe yerinden kıpırdayamaz.  

Anahtar Kelimeler: ahlak, üretim, tüketim 
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Summary 

Morality is the plural form of the word “hulk” in Arabic. In the word sense it means to 

temperament, character. Prophet Muhammed (sav)  said that“I was sent, only to complete the 

fine morality”. On the other hands our mother Aisha defined that: Hz. Muhammed’s (sav)  

morality is the Quran’s  morality. Consequently, morality is one of the “most important” notions 

in Islam. Especially, as mirrored in the direction of life itself, Hz. Aisha’s words: “ Hz. 

Muhammed’s (sav)  morality is the Quran morality” are very important. First, Hz. Muhammed 

(sav)  is “The Prophet” , Then He was (sav)  president, father, husband. So He is (sav)  in 

communication with the others. In this communications, what He ملس و ھیلع هللا ىلص  pays 

attention is the mirrored of his morality.   

Morality is a concept that is of interest to many other disciplines. Sufies and Kalam Scholars 

are declared many opinion about morality. As far as these opinion important for  describing the 

behaviours, they are important in terms of human to make them more ethical. It is clear that in 

our ages, “The man who is referred with “Quran  morality” reveal and rebuilt the global system 

which was built on “more”, better than laws and regulations. 

Keywords: morality, manufacture, consumption 
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Giriş 

Ahlak, Arapçada seciye, tabiat, huy gibi manalara gelen hulk veya huluk kelimesinin 

çoğuludur. Başta hadisler olmak üzere İslami kaynaklarda hulk ve ahlak terimleri genellikle iyi 

ve kötü huyları, fazilet ve rezaletleri ifade için kullanılmıştır. İnsanın iyi veya kötü olarak 

vasıflandırılmasına yol açan manevi nitelikleri, huyları ve bunların etkisiyle ortaya konan 

iradeli davranışlar konularıyla ilgilenen ilim dalı olarak da tanımlayabiliriz. Özellikle iyi huylar 

ve faziletli davranışlar hüsnu’l huluk, mehasinül ahlak, mekarimül ahlak, el’ahlak’ul hasene 

olarak; kötü huylar ve fena davranışlar ise suul huluk, el’ahlaku’sseyyie gibi terimlerle 

karşılanmıştır.  (Çağrıcı M,1989)  

Müslümanın ahlaklı olması gerektiği vakadır. Bilinen odur ki, Müslüman olsun veya olmasın 

her insanın ahlaklı olması beklenir. Her insanın Müslüman olmadığı bilindiğine göre o zaman 

ahlak sadece İslam’a mündemiç bir kavram değildir. Ahlak’ı insanda iyiyi ve doğruyu 

birbirinden ayırt etmeye yarayan meleke olarak tanımladığımızda İslam Dini ile beslenmeyen 

ahlak kavramının kaynağını akılla açıklayabiliriz. Nitekim bu bağlamda ahlak kavramı yerine 

Latince kökene sahip moral ve etik kavramları da kullanılmaktadır. İster İslami olsun ister 

olmasın ahlakın tanımında dikkat çeken detay davranışın herhangi bir zorlama olmaksızın 

kolayca ortaya çıkması özelliği bakımından ahlaki fiilin ayırt edici özelliğidir. Ahlaki davranış 

özünde iradi bir davranıştır. Bu sebeple insan iradesi haricindeki davranışlar ahlakın konusu 

değildir. Davranışın bencilce kar-zarar hesabı gözetilerek yapılması ahlaki değerlerin göz ardı 

edilmesini içerebileceğinden o davranış ahlaklı olmayabilir. (Kılıç R. 2014) Bu bağlamda ahlak 

yapılacak amelde çıkardan ziyade değer yargılarının gözetilmesi ile ilgilidir. İslami düşüncede 

ahlak kelimesi edeb kelimesi yerine sık sık kullanılır. İbn Manzur terim olarak edeb’in “insanlar 

içinde eğitilmiş kişinin eğitimle kazandığı durum”, “meleke”, “takdire değer kabul edilen 

davranış tarzlarını uygulamak” gibi anlamlara geleceğini belirtmiştir. (Kılıç R. 2014)  Nitekim 

Allah (cc) Al’i İmran sûresinin 134. Ayetinde şöyle buyurmaktadır: “Onlar bollukta ve darlıkta 

Allah yolunda harcayanlar, öfkelerini yenenler, insanları affedenlerdir. Allah iyilik edenleri 

sever. (DİB Meali) Hz. Peygamber (sav)  gerçek mümini tanımlarken şöyle buyurmaktadır:  

“ Bir insan iyilik yaptığında sevinç, kötülük yaptığında üzüntü duyabiliyorsa artık o gerçek 

mümindir.” (Ahmed b. Hanbel, Müsned, I, 398 ) (Çağrıcı M,1989) 

Ahlak kavramını/ilmini çok çeşitli cihetlerden incelemek mümkündür. Bu cihetler fert, toplum, 

çevre olabilir. Bunun yanında tasavvuf ekolleri ahlakı yaşamsal düzeyde ele almışlar kelamcılar 

ise ahlak kavramına felsefi açıdan yaklaşmışlardır.  
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Konumuz itibariyle ahlak biliminin üretim ve tüketim alanlarına etkisini veya günümüzde 

olduğu gibi ahlak-dışı üretim ve tüketim Mekânizmaları açısından ahlak bilimine bakmaya 

çalışacağız. Bu bağlam itibariyle israf ahlakından söz etmemiz gerekmektedir. 

İsraf gerçek, meşru ve makul olanın dışına çıkma, itidalden sapma anlamında bir kavram olup 

sözlük manası olarak haddi aşma, hata, cehalet, gaflet gibi anlamlardadır. Hususen mal ve 

imkânları meşru ölçüler dışında saçıp savurmayı ifade için kullanılır. Gazali’ye göre dinin, 

adetlerin ve insanlığın gerekli kıldığı yerlere gerekli gördüğü ölçüde harcamak cömertlik, bu 

ölçülerin altına düşmek cimrilik, bunun üstüne çıkmak ise israftır. Kur’an’ı Kerim’de israfın 

dört faklı grupta kullanıldığı görülmektedir. Birinci tür tevhid inancından sapmak, Allah 

hakkında gerçek-dışı iddialar öne sürmek ve Müslümanlara karşı kibirli ve saldırgan davranışlar 

sergilemek kapsamındadır. Bu kapsamda Araf Sûresi 81. Ayet’i Kerime’de Allah(cc): 

”Hakikaten siz kadınları bırakıp, şehvetle erkeklere yaklaşıyorsunuz. Hayır, siz haddi aşan bir 

toplumsunuz.”(DİB Meali) buyurmaktadır. İkinci tür ise kişinin günahlara boğularak kendine 

kötülük etmesini kapsamaktadır. Bu kapsama örnek olarak Zümer Sûresi 53. Ayet’de: “Ey 

kendilerinin aleyhine aşırı giden kullarım! Allah’ın rahmetinden ümidinizi kesmeyin. Şüphesiz 

Allah, bütün günahları affeder; çünkü O, çok bağışlayandır, çok merhamet edendir.”(DİB 

Meali) buyurmaktadır.  Üçüncü tür ise helal kılınmış bazı nimetlerin haram kılınması anlamında 

kullanılmıştır. Bu kapsama örnek olarak En’am Sûresi 141. Ayet’de: “O, çardaklı-çardaksız 

olarak bahçeleri, ürünleri, çeşit çeşit hurmalıkları ve ekinleri, zeytini ve narı (her biri) birbirine 

benzer ve (her biri) birbirinden farklı biçimde yaratandır. Bunlar meyve verince meyvelerinden 

yiyin. Hasat günü de hakkını (öşürünü) verin, fakat israf etmeyin; çünkü O, israf edenleri 

sevmez.” (DİB Meali) buyurmaktadır. Dördüncü tür olarak ise kişinin kendine ait mal ve 

imkânları gereksiz yere harcaması anlamında kullanılmıştır. Bu duruma örnek olarak ise Nisa 

Sûresi 6. Ayet’i Kerime’de: “Yetimleri deneyin. Evlenme çağına (buluğa) erdiklerinde, eğer 

reşit olduklarını görürseniz, mallarını kendilerine verin. Büyüyecekler (ve mallarını geri 

alacaklar) diye israf ederek ve aceleye getirerek mallarını yemeyin. (Velilerden) kim zengin ise 

(yetim malından yemeğe) tenezzül etmesin. Kim de fakir ise, aklın ve dinin gereklerine uygun 

bir biçimde (hizmetinin karşılığı kadar) yesin. Mallarını kendilerine geri verdiğiniz zaman da 

yanlarında şahit bulundurun. Hesap görücü olarak Allah yeter.”(DİB Meali) buyurmaktadır. 

Zamanla anlam daralmasına uğradığı anlaşılan israf kelimesi fıkıh, ahlak ve kelam literatüründe 

genellikle ferdi harcamalardaki aşırılığı anlatmak için kullanılmaya başlanmıştır. (Kallek C. 

2001)  
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Gerek israf gerekse de ahlak konularında İslam Dini’nin beslendiği kaynaklar öncelikle 

Kur’an’ı Kerim ve Peygamber (sav)  hadisi ve siyeridir. Bu sebeple üretirken, tüketirken ve en 

genel manasıyla yaşarken bu iki ana kaynaktan kopmamak şarttır.  

1.İsraf Ve Ahlak 

Sınırlı olan kaynakların sınırsız olan taleplerine cevap verebilmek adına iktisat bilimi 

doğmuştur. Bu doğuş arzın talep karşısında detaylarına cevaplar aramaktadır. Talep eden 

insandır. Arz eden, Allah’ın yarattığı işlenmemiş doğal kaynakları bir gelişmişlik içerisinde 

işleme yollarını icat ederek işleyen “yine” insandır. İnsan faktörünün olduğu her yerde israfın 

var olabileceğini söylemek insanlık tarihine göz atıldığında tartışmasız bir gerçektir. İsraf 

etmenin ahlaklı olmayan bir eylem olduğunu bilsek de kâh dikkatsizlik sonucu kâh bile isteye 

israfa girmekteyiz. İsraf daha önce belirtildiği üzere birçok manaya gelse de hususen israf 

denilince ilk akla gelen “mal”ın israfıdır. Örneğin ülkemizde israf denilince akla ilk gelecek 

şey su ve ekmek tüketiminde olan israftır. Hakikaten de bu iki yaşamsal maddenin israfı had 

safhadadır.  

Yılda 805 milyon insanın (tüm dünya nüfusun yaklaşık %11’i) sağlıklı beslenmeye muhtaç 

olduğu takribi 10 milyon insanın ise açlık pençesinde kıvrandığı Dünyamızda Dünya sathında 

yaklaşık 1,3 milyar ton gıda bir yılda doğrudan veya dolaylı olarak israf edilmektedir. Bu israf 

bizzat insan eliyle gerçekleşmektedir. Bu miktar dünya gıda üretiminin yaklaşık üçte birine 

tekabül etmektedir ve israf yaklaşık 1 trilyon Amerikan Doları kadardır. Bu meblağ gelişmekte 

olan ülkelerden birkaçının gayrisafi milli hasılasının üstündedir.  

Gıda israfında az miktarda azalma dahi milyonlarca insan için hayati duruma gelmektedir. 

Avrupa ve Kuzey Amerika ülkelerinde kişi başı gıda israfı yıllık 95-115 kg, Sahra Altı Afrika’sı 

ve Güney-Güney Doğu Asya’da ise 6-11 kg arasındadır. Gelişmişlik azaldıkça israfın azaldığı 

bir vakıadır. Gıda kayıp ve israfının ekonomik karşılığı, gelişmiş ülkelerde 680 milyar ABD $, 

gelişmekte olan ülkelerde ise 310 milyar ABD $’dır. ABD’de gıda üretimi için su kaynaklarının 

% 80’i, toplam arazilerin % 50’si ve enerji bütçesinin % 10’u kullanılmasına rağmen üretilen 

gıdanın % 40’ı israf edilmekte veya kayba uğramaktadır. Aşırı miktarda emek sarfedilerek 

yapılan imalat israf neticesinde çöpe gitmektedir. Son 40 yılda gıda israfı % 50 oranında artış 

göstermiştir. İsrafın % 15 oranında azaltılması halinde, ABD’de açlıkla karşı karşıya olan 25 

milyon insanın gıda ihtiyacı karşılanabilecektir. Avrupa Birliğinde her yıl 89 milyon ton gıda 

(kişi başı 176 kg) israfı yapılmakta olup bunun ekonomik karşılığı 11,4 milyar €’dur. Bu 

miktarın 2025 yılına kadar % 50 oranında azaltılması hedeflenmektedir. Tüm gıda israfının % 

42’si evlerde, % 39’u üretim safhasında, % 14’ü yiyecek/içecek hizmeti sektöründe (catering), 
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% 5’i toptancı veya perakendeciler tarafından yapılmaktadır. Nihai tüketicideki israfın diğer 

kalemlerden fazla olması anlatmaya çalıştığımız durumun özeti mahiyetindedir. AB 

Komisyonunun 2010 yılı bulgularına göre; AB’nin yıllık ekmek üretimi 32 milyon ton 

civarında olup toplam tüketim 22,5 milyon tondur (kişi başı ortalama tüketim 50 kg).  Bu veriler 

ışığında AB’de üretilen ekmeğin yaklaşık % 30’u israf edilmektedir. İsrafın % 60’ı hane halkı, 

% 20’si satış yerleri, % 17’si ise restoran ve kafelerde gerçekleşmektedir. Her yıl kişi başına 

yaklaşık 81,6 kg gıda israf edilmekte olup bunun 53 kg önlenebilir israftır.  

Gelişmiş ülkelerde çöpe atılan gıdaların % 40'ı, aslında yenebilecek durumdadır. Gelişmiş 

ülkeler yılda yaklaşık 222 milyon ton yenebilir ürünü heba etmektedir. Bu miktar, neredeyse 

Sahra Altı Afrika ülkelerinin yıllık toplam gıda üretimine karşılık gelmektedir veriler gıda 

israfındaki çarpıklığı göz önüne sermektedir. Fakir ülkelerde, taşımacılık ve depolama 

alanındaki yetersizlikler nedeniyle hasatın % 40'ı daha tarladan tüketiciye ulaştırılırken ziyan 

olmaktadır. Görünen odur ki gıda israfının sebepleri gelişmiş, gelişmekte olan ve fakir 

ülkelerdekilerle farklı sebeplere sahiptir. Ayrıca ürünlerin işlenmesi ve paketlenmesi 

aşamasında da kayıplar meydana gelmektedir. Gelişmekte olan ülkelerde yılda 150 milyon ton 

buğday heba olmaktadır. Bu kayıp, tüm fakir ülkelerdeki açlığı ortadan kaldırabilecek buğday 

miktarının altı katını oluşturmaktadır. (TMO, 2013)  

Türkiye’deki tablo ABD, Kanada kadar korkunç olmasa da 12 milyon insanın yoksulluk 

sınırının altında yaşadığı ve her yıl 6 milyon ekmeğin çöpe gitmek suretiyle israf edildiği, 

üretilen yaş sebze ve meyvedeki israfın ise 16 milyar liraya ulaştığı gerçeği çözülmesi gereken 

bir sorun olarak öylece durmaktadır. (Sancaklı, 2018) Bu duruma bugünden çözüm 

bulunulmazsa verilerin daha da kötüleşeceğini yukarıda gelişmiş ülkelerin örneklerinden 

görmek mümkündür. Bu sorun hakkında son senelerde adımlar atılmıştır.  

Ekmeğini israf etme kampanyası neticesinde (kampanyanın başladığı 2013 yılından sonra 2 yıl) 

300 milyon TL değerindeki ekmek çöpe atmaktan kurtulmuş, oluşturulan israf etmeme bilinci 

ile tüketimde sağlanan azalış ile 2,5 milyar TL cepte kalmıştır. Böylelikle 2,8 milyar TL israftan 

kurtulmuştur. Diğer taraftan günde 5,95 milyon adet olan ekmek israfı ancak günde 4,90 

milyona indirilebilmiştir. (TMO, 2013)  

Türkiye’de toplam 25 su havzası bulunmaktadır. (SYGM, 2013) 1950 yılından bu yana yapılan 

çalışmalarla birlikte bugün ülkemizde 112 milyar m3 kullanılabilir su bulunmaktadır. 2017 yılı 

sonu itibariyle Türkiye nüfusu TÜİK verilerine göre 80.810.525 kişidir. Anılan su değeri bu 

nüfusa bölündüğünde kişi başına 1386 m3 kullanılabilir su düşmektedir. Bu değer “su azlığı” 

kategorisinde değerlendirilir. Bu değerin 2030 yılında artan nüfusla birlikte 1120 m3 olarak 
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düşünülmektedir. (DSİ, 2018) Türkiye’de durum bu iken Dünya sathında durum Türkiye’den 

daha sıkıntılı görülmektedir. Bu sıkıntı sadece kullanılabilecek su açısından değil okyanus ve 

deniz suları açısından da oldukça vahimdir. Dünya sathında bu güne kadar 8,3 milyar ton plastik 

üretildiği tahmin edilmektedir. Bu atıkların çok azı geri dönüştürülmüştür ve yaklaşık 6,3 

milyar tonu atık halindedir. Önlem alınmaması halinde 2050 yılında mezkûr plastik üretiminin 

iki katına çıkacağı tahmin edilmektedir. (BBC,2018)  Bu plastik üretim ve tüketiminin başlı 

başına israf olduğu aşikâr iken bunların atıklarının doğal kaynakları kirletmesi ayrı bir israftır. 

Bu plastik kirliliği ilanihaye sularımızı kirleterek etkilemektedir. 2018 yılında DW’de çıkan bir 

habere göre yılda 8 milyon plastik atık (diğer atıklar hariç) okyanus sularına karışmaktadır. Bir 

okyanus adası olan Bali açıklarında oluşan plastik adaları yakın zamanda haber kanalları 

tarafından sıkça verilmiştir. 

İstatistiki verilerden görülmektedir ki insanın varlığına devam noktasında elzem olan su ve 

kadim değerlerimizden olan ekmeğin israfı ve kullanımı büyük oranlardadır. Ekmeğin israf 

edilmemesi için etkin bir program takip edilmelidir.  

Öncelikle planlayarak üretilmeli, ihtiyaç kadar almalı, dilimleyerek servis yapılmalı, muhafaza 

ederken uzun tüketim veya kısa tüketime göre poşet veya buzdolabı seçilmeli, bayatlamışsa da 

kültürümüzde var olan bayat ekmek değerlendirme yöntemleri kullanılmalıdır. (TMO, 2013) 

Görüldüğü üzere ekmeğin israf edilmemesi için bilinç ve bilgiye, iyiyi ve kötüyü birbirinden 

ayırt etmeye yarayan melekeye yani ahlaka ihtiyaç vardır. Piyasa evinde ekmek varken sana 

ekmek satmam dememektedir. “Parasını veren malı alır” mantığı ahlakın iyi öğretilmediği/ 

etkin kullanılmadığı yerde israfın ana etkenidir. Keza su konusunda hiçbir belediye belirli bir 

ayda fazla su tüketen bir kullanıcının suyunu kesmemektedir. Belediyelerin su konusundaki 

müeyyideleri, belirli tonajlardan sonra fiyatı katlamak ve atık su parasını fazla almaktır. Bunlar 

yukarıda verdiğimiz ekmek israfı örneğinde olduğu gibi “Parasını veren malı alır” mantığı 

ahlakın iyi öğretilmediği/ etkin kullanılmadığı yerde israfın ana etkenidir.  

Ekmek ve su iki önemli/kadim tüketim ve ihtiyaç maddesi olduğundan bunların israfı 

noktasında detaylı örneklendirmeye gidilmiştir.  Nitekim Hz Peygamber’in (sav)  temizlenip 

yenme ihtimali olduğu sürece bir ekmek parçasının bile atılmamasını istemesi de israf 

bağlamında ele alınabilir. (Hadislerle İslam C7, S 420) (İbn Mace Et’ıme 52) Bir diğer örnekte 

Hz. Peygamber (sav)  suyun büyük öneme sahip olduğunu, bir başkasının veya bizzat suyu 

kirletenin o suya ihtiyacı olacağını Ebu Hureyre’den rivayetle (Buhari, Müslim, Temizlik 

Kitabı) “Sizden biriniz akmayan durgun suya asla küçük abdestini bozmasın sonra onda (suda) 

yıkanabilir” diyerek anlatmıştır. (Tertîbi, 2005) Bir defasında ise Hz. Peygamber (sav)  Sa’d’e 

uğradı. Sa’d abdest alıyordu. Resûlullah (sav) , (onun suyu aşırı kullandığını görünce); “Bu israf 
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nedir?” diye sordu. Sa’d de, “Abdestte de israf olur mu?” dediğinde Hz. Peygamber (sav)  de 

“Evet, hatta akmakta olan bir nehirde abdest alsan bile...”( Ebu Davud, Cihad, 21, c. III, s. 27) 

şeklinde cevap verdi.  Şişeden veya nehirden alınan abdest suyu miktar olarak aynı olmalıdır. 

Avustralya’da bir su şirketi ‘Akarsuyun kenarında bile olsan suyu israf etme!’ sözünü şişelerin 

üzerine yazdırmıştır.  

Bunun haricinde alınıp satılabilen mal olarak birçok malın tüketiminde israf örnekleri 

verilebilir. Akıllı telefon israfı, şifa için tüketilen ilaçların israfı, kâğıt israfı gibi birçok israf 

türü malın israf edilmesi olarak örnek verilebilir. Bunun yanında zamanın, enerjinin israfı gibi 

soyut sayılabilecek israf türleri de mevcuttur. 

2. Tüketim İsrafı Ve Üretim Ahlakı 

Tüketilen şeyin israf edilme ihtimali aşikâr olduğundan israf denilince akla ilk gelen tüketim 

israfıdır. Üretimin israfı teşviki ikinci planda kalmaktadır.  Bir şirket ürettiği malı iş etüdü, 

gelmez bir şey olsa bile. Hayati olmayan malların satışı noktasında o toplumun ekonomik yapısı 

muhakkak önemlidir. İhtiyaçlar hiyerarşisi piramidinde üst tarafa doğru gidildikçe artan 

ekonomik imkânlar neticesinde daha az zaruri olan şeyler de alınabilir olacaktır. Bununla ilgisi 

olması açısından ülkede ekonomik büyümenin o ülkede yaşayan insanların harcadığı parayla 

da alakası olduğu unutulmamalıdır. Daha az zaruri olan şeylerin satışı ve pazarlamasının en 

kolay yolu reklamlardır. Günümüz dünyasında reklam, yaygınlığı ve toplumsal etkisi itibariyle 

en etkin ticari unsurlardan birisidir. A’dan Z’ye satılmak için üretilmiş neredeyse her şeyin 

reklamı yapılmaktadır. Reklam özellikle aynı işlevi gören malların rekabeti için çokça 

kullanılmaktadır. Gazete okurken, televizyon izlerken, internet sitelerinde gezinirken, sokakta 

yürürken ve hatta toplu taşıma araçlarında seyahat ederken ihtiyaç duyduğumuz veya 

duymadığımız birçok ürününü reklamı ile karşılaşırız. Dolayısıyla, reklam verenlerin kendi 

ticari kurumlarını ve ürünlerini tanıtmak, satışlarını artırmak ve ticari rakipleriyle rekabet etmek 

için sıklıkla başvurdukları reklam, ticari alanla sınırlı kalmamakta, hayatımızın her alanına 

nüfuz etmektedir. Bu anlamada toplumsal bir kurum olarak adlandırabileceğimiz reklamcılık 

ve reklam kişilerin tercihlerini, beklentilerini,  hayallerini hatta yaşam biçimlerini etkilemenin 

yanında fikri ve kavramsal dünyalarını da şekillendiren bir etkendir. Bu sebeple üniversitelerde 

reklamcılık eğitimleri verilmekte, sadece reklam üzerine çalışan şirketler kurulmaktadır. Bir 

başka deyişle reklam, çoğu zaman bir kişi veya bir tüzel kişiliğin talebiyle ortaya çıksa da 

sonuçları bakımından toplumsal mahiyeti olan bir araçtır. (Özdemir Ş. Yaman F, 2015) 

Günümüzde gereğinden çok üretme, tüketme ve kar etme üzerine kurulu iktisadi sistemin 

etkileri açık bir şekilde reklamcılık sektöründe de görülebilmektedir. Reklamlar ürünlerin 
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tanıtımından öte çoğunlukla tüketicilerin beğenilerini, hayat tarzlarını ve tercihlerini 

yönlendirmeye yönelik araçlar olarak kullanılmaktadır. Böylelikle çoğu ürün kendi hedef 

kitlesini oluşturmakta hatta ürün sahipleri müşteri kitlesini çeşitlendirmeye çalışmaktadır. 

Bunun yanında, amansız bir rekabete dayanan kapitalist iktisadi sistem reklamları rekabet 

edebilmenin vazgeçilmez bir unsuru kılmıştır. Reklam verenler reklamlar aracılığıyla kendi 

ürünlerini tanıtmakla beraber zaman zaman rakip firmaların ürünlerine gönderme yaparak veya 

o ürünleri üstü kapalı bir şekilde kötüleyerek kendilerine alan açmaya çalışmaktadırlar. 

(Özdemir Ş. Yaman F.2015) Buradan şu sonuca varılabilir: Reklam vasıtasıyla aslında ihtiyaç 

duymadığımız şeyleri pek ala alabiliyoruz. Şirketler de aslında talebi olmayan şeyleri 

(gerçekleştiği kadar) üretip etkin bir reklam ağıyla mallarını satabilmektedir.  

Tüm bu üretim yöntemlerinin, satış ve pazarlama tekniklerinin, reklam dinamiklerinin, toplum 

psikolojisi üzerinde yapılan deneylerin “akıl” kullanılarak yapıldığı düşünüldüğünde salt 

“akıl”ın israfı engellemediği hatta içinde yaşadığımız dünyada israfı tetiklediği görülmektedir. 

İsraf, kaynakların gereksiz harcanması ise ve bu kaynaklar kıt ise o zaman akıl yerine israfı 

engellemek için başka bir şey lazımdır. İsrafı engellemede otorite olarak devletlerin var 

olduğunu düşünürsek iklim değişikliği ve karbondioksit emisyonu noktasında tek çerçeve olan 

Kyoto Protokolü (Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Düzenlemesi) göz önüne 

alındığında durum ortadadır. Akıl veya resmi otoritelerin yetersiz kaldığı malın israfı 

noktasında insanı hangi saik durduracaktır sorusuna geri de sadece ahlak kalmaktadır. Ahlak 

ise nicel değil nitel bir kavramdır. Kişinin ne kadar ahlaklı olduğu ölçülebilir değildir. Nitekim 

ülkemizde artan ekonomik imkânlara paralel olarak üretim ve tüketim artmıştır. Bu tüketim 

neticesinde ise israf artmıştır. Görünen odur ki üretimde veya tüketimde olsun israfı 

engellemenin en etkin yolu ahlaklı bireyler yetiştirmek sonuç olarak ahlaklı toplum inşa 

etmekle mümkündür. 

İslam toplumu yirmi üç yıllık risalet döneminde çok büyük değişimler geçirmiştir. Şartlar ve 

imkânlar yıldan yıla farklılaşmış ancak toplumun maddi imkânları daima güvenliğin temini ve 

genel hayat şartlarının iyileştirilmesine seferber edilmiştir. Rasulullah (sav)  vefatından önceki 

birkaç yılda sağlanan nispi refah hayat standartlarında iyileşmeyi getirse de toplumun yapısı 

değişmemiştir. Bu dönemlerde ne sınıf atlayan zümreler ne de toplum içerisinde zengin-fakir 

ayrımını derinleştirecek uçurumlar ortaya çıkmamıştır, zira Sevgili Peygamberimiz (sav)  

rehberliğinde insanlara sunulan İslam’ın değerler sistemi sayesinde hayat şartları iyileşti. Hak 

ve adalet zeminine oturan, infak ve yardımlaşma felsefesine dayanan din kardeşliği ile sağlıklı 

bir İslam toplumu meydana getirildi. Bu yardımlaşma ihtiyaç fazlasının elde tutulmaması 

üzerine kurulu sadaka/infak kurumuyla çokça kez açığa çıkmıştır. Bu toplumda o dönemin 
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şartlarından kaynaklanan teknik imkânların kısıtlığı ve az gelişmişliği dikkat çekmekle birlikte 

maddi ve manevi anlamda baskı altında bulunan insanların hayatlarındaki değişim ve gelişim 

göz ardı edilmemelidir, zira maddi yönden geçim düzeyleri çok iyi olmayan bu insanların Hz. 

Peygamber’in (sav)  getirdiği davet ile birlikte imkânları artmıştır. İmkân artışının, iktisadi 

büyümenin ahlaklı olmayla birlikte sağlandığını söyleyebiliriz. Buna bağlı olarak Allah Resulü 

(sav)  döneminde şartlar değişip bir şehir devleti kurulsa da ölçülü, dengeli ve sade hayat tarzı 

hiçbir zaman terk edilmemiş, elde edilen zenginlik, aşırılık, kibir ve israf gibi ölçüsüzlükleri 

doğurmamıştır. “Gerçek zenginliğin gönül zenginliği olduğunu bildiren” (Müslim, Zekât, 120) 

Allah Resulü’nün maddeye verdiği değer, hiçbir zaman hayatın manasına dair insanlığa 

getirdiği değerlerin önüne geçmemiştir. (Hadislerle İslam) 

Geleneksel İslam Ahlakı eser sayısı açısından en verimli alanlardan bir tanesidir.  İslam 

Ahlakı’nın başta gelen klasiklerinden bir tanesi Maverdi’ye ait olan “Ebedü’d-dünya ve’d-din” 

isimli eserdir. Bu eserde Maverdi altı şeyin dünya düzenini sağlamada gerekli olduğu 

görüşündedir. Bu gereklilikler şöyledir. (Çağrıcı 1994) 

1. Saygı ile duyulan din, 

2. Güçlü siyasi otorite, 

3. Kapsamlı adalet, 

4. Genel Güvenlik, 

5. Yaygın refah, 

6. Büyük bir ümit ve emel. 

Ahiret inancına sahip bir Müslüman bu dünyada yaptıklarından hesaba çekileceğini bilir. İsraf 

ahlak ile çözülebilir bir sorun olduğundan Müslüman israf konusunda muhakkak dikkatli 

olmalıdır.  

İsrafa dikkat etmeyen bir Müslümanın ahiret inancı ile bir sorunu olmalıdır. Bu kişi tâbi olduğu 

dine saygısını yitirmiştir ve samimiyetten uzaktır. Güçlü siyasi otorite ise kapsamlı adaleti 

sunma noktasında, genel güvenliği sağlama noktasında ve refahın adaletle genele yayılması 

noktasında gereklidir. Müslüman bu dünya ve öteki dünyaya dair bir emeli olmalıdır. 

Müslümanın ümidi cennete gitmektir ve cennete gitmek için yapılması gerekenler bellidir. 

Böylelikle Müslüman bir emel sahibidir. Tüm bunlardan çıkışla bu dünyayı sömüren, 

kaynaklarını israf eden ve peşi sıra dünyayı kendinden sonrakileri düşünmeden harcayan 

Müslüman, bu dinin Peygamberi Muhammed Mustafa (sav)  siyerinden ve hadisinden 

nasipsizdir. 
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3.Ahlak Eğitimi 

Hz. Peygamber (sav)  hayatın her alanında ashabını bilgilendirmiş, onları özel bir eğitime tabi 

tutmuştur. Tevhidi öğretmiştir, ibadetleri öğretmiştir, ahlakı öğretmiştir ve daha birçok konuyu 

öğretmiştir. Öyle ki Hz. Peygamber’in (sav)    ashabına hemen hemen her konuyu öğrettiğini 

gören bir müşrik; “Peygamberinizin (sav)  size her şeyi hatta abdest bozmayı bile öğrettiğini 

görüyorum”( Müslim, Taharet, 57) demiştir. Evet, gerçekten de Peygamber (sav)  ashabına 

abdest bozma adabı da dâhil her konuyu öğretmiştir. Böylelikle Hz. Peygamber (sav)   bizzat 

yaşayarak ve anlatarak öğrettiği sünneti ile İslam Dininin hayatın her alanına nüfuz etmesini 

sağlamıştır. (Hadislerle İslam) Din hayatın bir kısmına ait veya ondan ayrı olmadığına göre, 

eğitim faaliyetleri açısından bakıldığında eğitimi “dini” veya “din-dışı” bir faaliyet alanı olarak 

tanımlamak imkânsızlaşır. Yukarıda “akıl” ile “ahlak”ın bu dünyayı kasıp kavuran israfa 

yaklaşımını anlatmaya çalışmıştık. Positivizme kurban edilmiş eğitim her şeyi doğası gereği 

bilimle açıklamaya çalışacaktır. Hele hele din’i laisizm uğruna eğitim faaliyetlerinin içinden 

çıkarmaya çalışmak çocuklarımızı/insanlarımızı salt aklın kucağına atmak olacaktır. Salt 

“akıl”ın derdimize çare olmadığını yukarıda zikretmiştik. Bu da dini eğitim faaliyetini zorunlu 

bir alanı olarak görmeyi gerekli kılar. O halde dinin de eğitime konu olması, bir gerçeklik alanı 

olarak anlaşılması, kontrol edilmesi ve daha yüksek seviyede davranışlar geliştirmeye yardımcı 

olması gerekir. Böylece din, insanın mutluluğuna yol gösterici bir fonksiyon içerir. 

İnsanlık, teknolojik gelişmelerde gösterdiği başarıyı yaşanan dünyanın değerini ve anlamını 

kavrayacak düzeyde ahlaki olgunlukta insan yetiştirmede ve eğitmede gösterememiştir. İyinin 

ne olduğunun bilgisine sahip olmak onu eyleme dökmek için yeterli değildir. (Acuner, 2004) 

Yeterli olsaydı zulüm, adaletsizlik ve peşi sıra israf bu denli yaygın olamazdı. Yukarıda 

bahsettiğimiz Hz. Peygamber’in ashabını hemen hemen her konuda bir eğitimden geçirmesi 

çağına damga vuran ahlaki yapıyı değiştirmesi ile de alakalıdır. Doğruluk, dürüstlük ve erdem 

gibi kavramların geçerli olduğu yapıda bu özellikleri taşıyan insanlar ön plana çıkarken aksi 

durumda geçerli olan kavramları eyleme dönüştüren insanlar öne çıkacaktır. Nitekim cahiliye 

Araplarında Velid b. Muğire ön plandayken İslam Devletinde Hz. Ebubekir gibi şahsiyetler ön 

plana çıkmıştır. Bu sebeple olsa gerektir ki tarihte ahlaklı/erdemli topluluklar üreten İslam 

Medeniyeti günümüzde bu konuda eksiktir. Şüphesiz ki burada sorun dinle ilgili değil onun 

mensubu olduğunu iddia edenlerdedir.  

Ahlak eğitimi açısından bilgiyi kazanmanın yaşı yoktur. Maverdi, kişinin küçüklüğündeki 

ihmalinden utanarak ilim öğrenmekten imtina etmemesi gerektiği bunun cehaletin hilelerinden 

ve tembelliğin desiselerinden olduğunu söylemiştir. Neticede öğrenmenin yaşı yoktur. Bir 

filozofun pir-i faniye: “Ey kişi, ömrünün sonunda ömrünün evvelinden daha faziletli olmaktan 
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utanıyor musun?” dediği nakledilmektedir. Ahlak ömrün başında, ortasında ve sonunda ekmek 

su gibi insan lazımdır. Yetişkinlerin cehaletlerini izale edebilecek ve onlara ilim ve fazilet 

kazandırarak meziyet sahibi yapacak bu gayretten utanma, tembellik gibi saiklerle uzak 

durmamaları gerekir; çünkü yetişkinlerin fazilet ve kemalata gençlerden daha az muhtaç 

oldukları söylenemez. (Aksakal, 2013) 

SONUÇ 

Müslüman olarak nice bereketli düşük meblağların nice bereketsiz yüksek meblağlardan daha 

fazla iş yaptığına şahidiz. Allah bir malı bereketlendirdiğinde o mal çok kimselere yeter. İsrafın 

olduğu yerde Allah’ın o maldan bereketini çekeceği, bereketin olmadığı yerde huzurun 

olmayacağı hayati bilgi ile sabittir. Allah insanları kendine kulluk için yaratmıştır.  Allah insana 

insanın kendi yaşam döngüsü içinde dünya nimetlerini kullanıp hayatını idame ettirmesini 

istemiştir. Yemek, içmek, evlenmek, çocuk sahibi olmak, çalışmak, ilim öğrenmek, ticaret 

yapmak vs. birçok işimizde Allah’ın rızasını gözetmemiz halinde bu işlerden sevap 

kazanabiliriz. Aksi takdirde bunlar bize günah kapısı olacaktır. Yaşadığımız dünyayı sanki bir 

cennete çevirmek de sanki bir cehennem yapmakta Allah’ın dilemesi ile bizim elimizdedir. Bu 

sebepledir ki “mal benimdir” dilediğim gibi harcarım demek en hafif tabiri ile cahilliktir. Böyle 

yapan bir insana “O malı sana kim verdi?” diye sormak icap eder. Müslüman kendisine verilen 

her nimeti Allah’tan bir emanet olarak görmelidir. Emanete hıyanet etmek ise münafıklık 

alametlerinden birisidir.  Gel gelelim Müslümanların bugün Dünya’yı ilgilendiren konularda 

söz sahibi olmadığını görüyoruz. Mesela finans bu konulardan en dikkat çekenlerindendir. Tüm 

bir finans sisteminin neredeyse hepsi “Allah ile harp sahası” olan faizle yürümektedir. Keza 

dünya kaynaklarının kullanılması konusunda Müslümanlar yine söz sahibi değildir, hatta durum 

odur ki çoğunluğu Müslüman olan toprakları batılılar hunharca sömürmektedir. Sömüremezsin 

diyenler öldürülmekte, öldüremediklerine de terörist yaftası yapıştırılmaktadır. Kültürel olarak 

da neredeyse tam bir hegomonya altında olduğumuzdan dolayı onların koyduğu isimlemeler 

cari, bizim itirazlarımız cılız kalmaktadır. Cılız kalmadığımız itirazlarımızda da savunma 

pozisyonundayız. Hâl böyle olunca tüketim üzerine bir sistem kurulmuştur. Tüketimi artırmak 

adına reklamlar yayınlanmaktadır. Yayınlanan reklamlar ise oluşturulan sanal tüketimi 

dengelemek adına üretilen malların ihtiyaç olmadan satılması için kullanılmaktadır.  Bu 

sarmalın içinde israf almış başını gitmiştir. Buna dur demek Müslümanlar üzerine vazifedir; 

çünkü israf varsa orada sosyal adaletten bahsedilemez. İsraf varsa birileri açtır birileri obezdir. 

İsrafı ve israfın getirdiği diğer şeyleri engelleyebilmek adına yasal düzenlemeler şarttır. Bu 

yasal düzenlemelerden önce de yasaların oluşturulduğu kültürel düzlemin düzeltilmesi şarttır. 

En basitinden kültürel kodlarımızı hatırlayıp acil bir eylem planı hazırlamalıyız. Bu durum ise 
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birden çok dinamiğin harekete geçmesi ile olabilecektir. “Aile” öncelenmeden ahlakı ayağa 

kaldırmak güçtür. Bozulmaya yüz tutan “Aile” kavramının kültürel kodlarımız marifetiyle 

yeniden elden geçirilmesi gerekmektedir. Böyledir çünkü “ahlak” kanunlarla, yönetmeliklerle 

yasaklanmaktan ziyade öncelikle ailede öğretilen bir şeydir. Paylaşmayı ailede öğrenmeyen bir 

çocuk ortaöğrenim seviyesinde ahlakı ne kadar öğrenebilir? Hatta en basitinden evimiz içinde 

ekmeğin israfı hane halkının ahlakı ile ilgilidir. Kanunların ve yönetmeliklerin evde neyi ne 

kadar düzenlemesi beklenebilir?   Bir meslek öğrenmek adına öğrenim gören gençlere İslam 

Ahlak’ını bir sistem dâhilinde en verimli şekilde öğretmiyorsak bu gencin bir iş sahasında israfa 

sadece iş etüdü, üretim planlaması olarak bakmasının önüne geçemeyiz. Hâlbuki israfa İslam 

Ahlak’ı temelinde bakan bir insan muhakkak malın, zamanın israf edilmesinden rahatsızlık 

duyacaktır. İşyerinde kendisine emanet edilenleri koruyacak ve emanete hıyanetin büyük 

ahlaksızlık olduğunu bilecektir. Bir girişimci ahlakın piyasada yeri yok ön kabulü ile işine 

başlamasında bu girişimcinin ahlakı ailede veya öğreniminde görmemiş olmasının payı 

reddedilemez. İslam’ın ve dolayısı ile İslam Ahlakı’nın bu dünyaya söyleyecek çok sözünün 

olduğu doğrudan Kur’an’dan beslenen Hz. Peygamber’in (sav)  siyeri ile sabittir. Tüketimi 

devamlı özendirip hunharca üreten ve israfa özendiren dev şirketler ve bu şirketlerin ticari 

faaliyetleri neticesinde büyüyen devletler bu durumdan haberdar olsa gerektir. Belki de bu 

yüzdendir ki tüm bir Müslüman coğrafya savaşlar içinde yanıp kül olmaktadır. Etkin bir ahlak 

israfı engellemede en büyük silahtır. Sosyal hayatında insanın nasıl davrandığı mühimdir ama 

daha da mühimi Allah hariç kimseler onu görmezken de insanın sosyal hayattaki hal ve 

tavırlarını devam ettirmesi kişinin ahlakındandır.  Ahlaklı insan bu dünyanın sanki bir cennet 

olmasındaki başat faktördür. Bu sebeple israfı ahlak ile engelleyebilir ve sosyal adalet için 

gerekli kaynakları bu şekilde sağlayabiliriz. Hâlihazırda yemeğe muhtaç insanları buradan elde 

edeceğimiz kaynaklarla bitirebiliriz. En mühimi de Allah’ın rızasını bu şekilde kazanabiliriz. 

KAYNAKÇA 

Acuner H.Y., 2004, 14-18 Yaş Arası Gençlerde Ahlaki Yargı Gelişimi Ve Ahlak Eğitimi, 

Doktora Tezi, Ondokuz Mayıs Üniversitesi Sosyal Bilimleri Enstitüsü, 164 s.,Samsun 

Aksakal S., 2013, Maverdi’nin Ebedü’d-Dünya Ve’d-Din Adlı Eserinde Ahlak Eğitimi,Yüksek 

Lisans Tezi, Marmara Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, 104 s. , İstanbul 

BBC, Plastik kirliliği: Bilim insanları okyanus devlerine etkisinin araştırılmasını istedi, 
https://www.bbc.com/turkce/haberler-42943013, 01.07.2018 

Çağrıcı M, Diyanet İslam Ansiklopedisi, “Ahlak” Mad., C 2, S 1, 1989 

Çağrıcı M, Diyanet İslam Ansiklopedisi, “Ebedü’d-Dünya ve’d-Din” Mad., C 10, S 408,1994 

Dışişleri Bak. Kyoto Protokolü, http://www.mfa.gov.tr/kyoto-protokolu.tr.mfa, 01.07.2018 



46 
 

DSİ, Toprak ve Su Kaynakları, 2018, http://www.dsi.gov.tr/toprak-ve-su-kaynaklari, 

Hadislerle İslam, Hz. Peygamber Döneminde Geçim Düzeyi /Ölçülü, Dengeli ve Sade Hayat, 

C 7, S 319, http://hadislerleislam.diyanet.gov.tr/?p=kitap&i=7.0.319, 01.07.2018 

Hadislerle İslam, Beslenme, C 7, S 420, 

http://hadislerleislam.diyanet.gov.tr/?p=kitap&h=ekmek&i=  7.1.420&t=0, 01.07.2018 

Hadislerle İslam, Nebevi Kılavuz, C 1, S 422, 

 http://hadislerleislam.diyanet.gov.tr/?p=kitap&i=7 .0.319 , 01.07.2018 

Kallek C., Diyanet İslam Ansiklopedisi, “İsraf” Mad., C 23, S 178-180, 2001 

Kılıç R., İslam Ahlakının Tanımı ve Kapsamı, İslam Ahlakı Temel Konular Güncel Yorumlar, 

DİB Yayınevi, 266 syf.,İstanbul, 2014 

Özdemir Ş.Yaman F. Türkiye’de Reklam Ahlakı Sorunlar ve Çözüm Önerileri, 416 s. İlke 

Yay.İst.2015 

Sancaklı S., Asrın Afeti İsraf, Diyanet Vakfı Yayınları, 102 syf., Ankara, 2018 

Tertîbi M.F.A, Müttefekün Aleyh Hadisler, Hüner Yayınevi, 862 Syf., Konya, 2005 

TMO, İsraf Konusundaki Dünya Verileri, 2013, 

http://www.ekmekisrafetme.com/Pages/GenelBilgiler/DunyadaIsraf.aspx, 01.07.2018 

TÜİK, Nüfus Verileri, 2017, http://www.tuik.gov.tr/HbGetirHTML.do?id=27587, 01.07.2018 

Su Yönetimi Genel Müdürlüğü (SYGM) , Sâlim Fakıoğlu Röportajı, 2013, 

http://suyonetimi.ormansu.gov.tr/Libraries/su/ SYGM_2014_30_Nisan_B%C3%B 

Clten_2.sflb.ashx,01.07.2018  

 

 

 

AHMET CEVDET PAŞA’NIN ESERLERİNDE BÜTÜNCÜL BAKIŞ 

Arş. Gör. Said Emre Kumral 

Gaziosmanpaşa Üniversitesi Hukuk Fakültesi 

Hukuk Tarihi Anabilim Dalı 

Adam İhtisas (Alim-Adam Akademi) 3. Sınıf Öğr. 

skumral191@gmail.com 



47 
 

Özet 

İslam medeniyetinde ilim, esasının vahiy ve Kur’an olduğu münasebetiyle bir bütün olarak 

telakki edilmiştir. Ancak Batı’da özellikle Aydınlanma ile birlikte ilmin vahiyden soyutlanması 

(desakralizasyon) ve ilimlerdeki ihtisaslaşmaya bağlı olarak bu bütünlük zedelenmiştir. 

Modernleşme ile hız kazanan ilmin muhtelif dallara ayrışması ve bu dalların inhisarlaşma 

sahaları olarak görülmesiyle mevcut sorunların çözümünde gereken küllî nazar kaybedilmiş 

bulunmaktadır. Bizim tarihimizde ise ilmin muhtelif sahalarında kendini yetiştirerek bu 

bütüncül bakışı kazanmış ilim ve fikir adamları mevcuttur. Osmanlı Devleti’nde de Tanzimat 

dönemi için Ahmet Cevdet Paşa bu şahsiyetlerden birisidir. Biz bu çalışmamızda Paşa’nın ilmî 

hayatından ve ilim anlayışından yola çıkarak, muhtelif sahalardaki entelektüel birikimini, 

eserlerinde ve faaliyetlerinde bütüncül bir nazarla nasıl ele aldığı üzerinde duracağız. 

Anahtar Kelimeler: Ahmet Cevdet Paşa, Bütüncül Bakış, Tanzimat 
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HOLİSTİC APPROACH İN AHMET CEVDET PASHA’S SCİENTİFİC STUDİES 

Abstract 

In Islamic civilization, the knowledge (ilim) has been considered as a whole in the sense that it 

is based on revelation and the Qur'an. In the West, however, this integrity has been damaged, 

especially with the advance of the Enlightenment, due to the isolation of the divine revelation 

(desacralization) from scientific studies and specialization solely on the development of pure 

sciences. With the distinction of the various branches they are regarded as sciences developed 

and monopolised within their own scope and become common fast with the advance of 

modernization. For this reason, the holistic view necessary to solve the existing problems has 

been lost. In our history, there are people who have gained this holistic view by educating 

themselves in various fields of studies. Ahmet Cevdet Pasha is one of these figures during the 

Tanzimat period in the Ottoman State. In this study, we start with Pasha’s life of scientific 

studies and his understandings to comprehend his intellectual capacity in various fields of study 

and how he handled the whole issue with a holistic approach 

Key Words: Ahmet Cevdet Pasha, Holistic Approach, Tanzimat Period 
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Giriş 

Bu bölümde öncelikle bilgi bütünlüğü ve bütüncül bakış kavramına değinmek yerinde olacaktır. 

Bilgi bütünlüğü denildiğinde bir kişinin bütün ulûm ve fünûnu tafsilatıyla bilmesi gerektiği 

anlaşılmamalıdır; çünkü Cevdet Paşa’nın da belirttiği üzere insan ömrü buna kifayet 

edemeyecektir: “Şimdi cemî’ fünûn-u hikemiyede kesb-i meleke ve maharet etmeye ömr-ü insan 

gayr-ı mütehammildir.” (Ahmet Cevdet Paşa, H. 1276, s. 115) Kanaatimizce anlaşılması 

gereken; “İlim bir nokta idi” sırrınca bütün ulûmun hakikatinin ve esasının vahy-i semavî 

olduğu münasebetiyle kişinin, ilim ve fenlerin birbirleriyle olan cihet-i vahdet ve irtibatları ile 

bütüncül bir perspektif ve küllî bir nazara sahip olabilmesidir. Bu noktada bilgi bütünlüğünden 

maksat kemiyet ve nicelik olarak değil keyfiyet ve nitelik olarak bir bütünlüktür. (Gencer, 2012, 

s. 166, 167) Hususan Aydınlanma sonrası dönemde ihtisaslaşmanın artmasıyla ilimler, birçok 

alt dallara ayrılmıştır. Bu, şüphesiz ki fikirlerin birbiriyle kaynaşmasının tabii bir sonucudur. 

(Ahmet Cevdet Paşa, H. 1289, s. 39) Ancak bu ihtisaslaşma alanları inhisarlaşma sahaları olarak 

görülmemelidir. 

Osmanlı Devleti’nde Tanzimat dönemi bu “bütüncül” arayışlar konusunda öne çıkmaktadır: 

“Tanzimat toplumunun aydını ansiklopedisyen olma isteğindedir. Devlet adamından, yazarına 

bu toplumun seçkinleri; tiyatrodan gazeteye, mimariden filolojiye ve doğa bilimine kadar her 

konuya el atma ve düzenleme çabasındadır.” (Ortaylı, 2017, s. 449) Bu hususlar nazara 

alındığında Tanzimat Dönemi’nde bu noktada öne çıkan isimlerden birisi şüphesiz ki Ahmet 

Cevdet Paşa’dır. Bunun sebeplerini zikredecek olursak; Paşa, çok genç yaştayken fıtratındaki 

yüksek kabiliyetleri; ilme duyduğu aynı nispette yüksek bir azim ve şevk ile 

nemalandırabilmiştir. Dedesinin teşvikiyle İstanbul’da başlayan medrese hayatında tatil 

günlerini dahi ders tahsili için fırsat bilmiş ve henüz talebe iken bazı eserler kaleme almıştır.  

İlmin farklı dallarındaki tetebbu’ ve tebahhuru neticesinde sahip olduğu nazariyeleri, bir metot 

dâhilinde bütüncül bir anlayışla uygulamaya çalışmıştır. Özellikle tarih yazımında; tarihçiliği 

alelade bir belge koleksiyonculuğu olarak görmemiştir. Vakıaları mantık mihengine vurmuş ve 

vardığı hakikatleri, vâkıf olduğu belagat ilmi sayesinde sarih bir surette aksettirmiştir. 

Devletin muhtelif mevkilerinde 50 seneyi aşan bir hizmette bulunmakla birlikte ahir ömrüne 

kadar ilim tahsili ve tedrisine devam etmiş; tarihten fıkha, mantıktan belagata, dil bilgisinden 

astronomiye kadar ilmin farklı alanlarında toplamı otuz cildi bulan eserlerle bir dönemi 

doldurmuştur. Bunun yanında -Hanefî fıkhının kodifikasyonu kabul edilen- Mecelle-i Ahkâm-

ı Adliye’nin hazırlanması gibi bazı resmî kanunlaştırma faaliyetlerinde ön sırada vazife 

almıştır.  
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Cevdet Paşa, bütün bu çalışmalarında mutaassıp bir tutum izlememiştir. Medresede İslamî 

ilimleri tahsil etmiş olmakla beraber, Reşid Paşa’nın konağında siyaset ilmini ve Batı fikirlerini 

öğrenmiştir. Bu suretle Osmanlı Batılılaşması’nın bu ilk devrinde, kendisi bir denge unsuru 

olabilmiştir. 

1.Ahmet Cevdet Paşa’nın İlmî Hayatı 

1822 (H. 1238) yılında Osmanlı Devleti’nin Tuna Eyaleti’nin -günümüzde Bulgaristan 

sınırlarında bulunan- Lofça kasabasında dünyaya gelen Cevdet Paşa ilk tahsilini burda almıştır. 

Lofça müftüsü Hafız Ömer Efendi’den Arapça diline ait sarf, nahiv gibi ilimleri öğrenmiş, bu 

ilimlerde ilerleme kaydettikten sonra şer’î ilimlere de çalışmıştır. Daha ergenlik çağına 

gelmeden Halebî ve Mülteka gibi fıkhî eserler ile meşgul olmuştur. (Cevdet Paşa, 1967, s. 4) 

Bu nokta dikkat çekicidir; çünkü Mecelle’nin hazırlanmasından önce Paşa’nın, fıkıhta belli bir 

ihtisasının olmadığı ifade edilir. (Mardin, 1996, s. 7) (Tanpınar, Edebiyat Üzerine Makaleler, 

1969, s. 212) Ancak Paşa’nın bu meşguliyeti, fıkıh alanında attığı temeli göstermesi 

bakımından kayda değerdir. Daha sonra mantık ve beyân ilimleri ile iştigal eden Paşa, yüksek 

ilimleri (ulûm-u âliye) tahsil için Tanzimat’ın ilanı senesi olan 1839 (H. 1255) senesinde 

İstanbul’a gelmiştir. Çarşambapazarı’nda bulunan Papas-oğlu Medresesi’ne yerleşerek Fatih 

Camii’nde ilim tahsiline başlamıştır. Çok geçmeden Hamidiye Medresesi için açılan imtihanı 

da “hariç” unvanıyla kazanmıştır. Ancak ders aldığı Fatih’e uzak olduğu için bu medresede 

yerleşmemiş, kendi ifadesiyle “yalnız şerefi itibariyle iktifa etmiştir.” (Cevdet Paşa, 1967, s. 6) 

Cevdet Paşa varlıklı bir aileden geldiği münasebetiyle geçim darlığı çekmemiş, bu suretle 

mesaisini ilme teksif edebilmiştir. Gerek medreselerin tatil günlerinde gerek diğer talebelerin 

geçimleri için taşraya gittikleri üç aylarda kendisi İstanbul’da ilim tahsiline gayret etmiştir.  

(Fatma Aliye, 1332 (1916), s. 12)  “Medreselerin eyyâm-ı tahsilinde müretteb olan derslerden 

başka eyyâm-ı ta’tiliyyesinde cüz’iyyata dair pek çok risaleler ve tarz-ı kadîm üzere hisab ve 

cebir ve hendese ve hey’ete ve sâir fünûn-u hikmete dair pek çok kitaplar okudum.(…) Bu cihetle 

sâir talebenin on senede tahsil edemediği ulûm u fünûnu beş-altı sene zarfında ikmâl 

eyledim…”  (Cevdet Paşa, 1967, s. 7) Bu devirde Hendesehane-i Berriye hocalarından Miralay 

Nuri Bey’e “Muhtasar Meani” ve “Kadı Mîr” gibi kitapları okutmaya mukabil kendisi de ondan 

hesap, cebir, hendese, logaritma ve usûl-u hendese ile beraber yeni usul üzere bazı riyâzî 

ilimleri öğrenmiştir. Paşa’nın velûd kalemi bu devirde işlemeye başlar. Papas-oğlu 

Medresesi’nde okuttuğu “Şâfiye-i İbn-i Hacîb” eseri üzerine “Gâyetü’l Beyân” isminde bir 

ta’likat, kitapların hutbe dibacelerine dair “Beyân-ul Unvan”  ve Ramazan’da iftar saatlerinin 

tespitinde kolaylık sağlamak sadedinde “Ta’rifü’l İrtifa’” namında eserler kaleme almıştır. Bu 

eserleri ile talebeler arasında öne çıkmış sonrasında Sahn-ı Seman medreselerinden 
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Başkurşunlu Medresesi’ne geçerek ders müzakerelerine burada devam etmiştir. O zaman, dört 

tabakaya ayırdığı ulemadan muhtelif dersler alan Paşa, kendisi de  “Burhan-ı Gelenbevî” ve 

“Kadı Mîr’den” dersler okutmuştur.  (Cevdet Paşa, 1967, s. 8-12) (Mardin, 1996, s. 16-19) 

Tanpınar’a göre bu tedris-tederrüs keyfiyeti, Paşa’nın vuzuhiyetini gösteren esas noktadır: 

“Mevzuunu iyi bildiği için vazıhtır.(…)Vâzıh oluşunun sırrı da buradan, daha öğrenirken 

öğretmeye başlamasından gelir.”  (Tanpınar, Edebiyat Üzerine Makaleler, 1969, s. 208) 

(Tanpınar, 1949, s. 120) 

Paşa yalnızca ulûm-u akliye ve nakliye ile iştigal etmemiş, Murad Molla Dergâhı’nda Farisî 

öğrenmiş, tasavvufî neşveyi tatmış, dergâhın şeyhi Mehmed Murad Efendi’den Mesnevî-i Şerîf 

icazeti almıştır. Devrim mühim tasavvufî şahsiyetlerinden olan Kuşadalı İbrahim Efendi’nin 

konağındaki musahabelere de iştirak eden Paşa, büyük hocaların gideremediği şüpheleri 

Kuşadalı İbrahim Efendi’ye danışarak hallettiğini ifade etmiştir. (Cevdet Paşa, 1967, s. 15) 

Hafız Seyyid Efendi ve Kuşadalı İbrahim Efendi’lerin şahsında medrese-tekye çatışmasının bir 

misalini gören Paşa; ikisinden de istifadeye gayret etmiş, bu çekişmelerin esasını anlamak için 

Muhyiddin bin Arabî’nin eserlerini mütalaa etmiştir. Bununla beraber ifade etmek gerekir ki 

Cevdet Paşa, bir tarikata intisap ederek herhangi bir şeyhin müridi olmamıştır ancak Mesnevî 

icazeti münasebetiyle hususan Mevlevî dergâhlarında ihtiram görmüştür. (Fatma Aliye, 1332 

(1916), s. 21) (Cevdet Paşa, 1967, s. 16-17) 

Paşa’nın medrese haricinde istifade ettiği mekânlardan birisi de dönemin edebî mahfillerinden 

şair Fehim Efendi’nin Karagümrük’teki konağıdır. Bu konakta devrin şiir ve edebiyat ricâliyle 

dostluk Kur’an Paşa, şiir ve inşa’ya dair malumatını artırmış, İran’ın meşhur şairlerinden 

Şevket ve Örfî’nin divanlarını okumuştur. Asıl adı Ahmet olan Paşa’ya “Cevdet” mahlasını 

veren de Fehim Efendi’dir. (Cevdet Paşa, 1967, s. 14) Diğer ilmî eserlerinin yanında Paşa’nın 

şiirlerini topladığı küçük hacimli bir divanı da vardır. “Kuvvet-i ilm ile söylenen” şiirleri sanat 

itibariyle çok parlak addedilmese de beğenilen parçaları olmuştur. (İnal, 1930, s. 238) (Mardin, 

1996, s. 25) 

Paşa’nın muhtelif sahalarda yirmiye yakın eseri mevcuttur. Bu eserlerin listesi ve mevzuları 

için İbnülemin’in ve Ebulula Mardin’in eserlerine müracaat edilebilir. (İnal, 1930, s. 238) 

(Mardin, 1996, s. 11) 

2.Ahmet Cevdet Paşa’da İlim Anlayışı  

Paşa’ya göre ilim ve fenler birçok meseleyi 51ârî51la. Bu meselelerin ayrı birer ilim olarak 

ayrılmaları ise “cihet-i vahdetleri” itibariyledir. Bu cihet vahdet, cihet-i vahdet-i zatiye ve cihet-
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i vahdet-i araziye olarak ikiye ayrılır. Cihet-i vahdet-i zatiye o ilim veya fennin mevzusudur. 

Cihet-i vahdet-i araziye ise o ilmin gayesini teşkil eder. Paşa, buna misal olarak sarf ilmini verir. 

Sarf ilminin mevzusu kelimeler, gayesi ise kelimelerin binâsında kişiyi yanlışlardan 

korumaktır. Sarf ilmi bu iki cihetle diğer ilimlerden ayrılmış ve müstakil birer ilim olmuştur. 

Bu izahtan sonra Paşa, ilimleri tasnife tabi tutmuştur. İlk ayrımı “ulûm-u nakliye” ve “ulûm-u 

akliye” şeklinde olmuştur. Ulûm-u nakliyeyi ulûm-u şer’iyye ve ulûm-u Arabiye şeklinde 

ayıran Paşa, ulûm-u akliyeyi ise hikmet-i ilmiye ve hikmet-i nazariye şeklinde ayırmıştır. 

(Ahmet Cevdet Paşa, H. 1289, s. 34-35)  Bu ayrımın esas itibariyle klasik ilimler tasnifinden 

farkı bulunmamaktadır. Paşa, bu noktada geleneği devam ettirmiştir. Harun Anay’a göre onun 

başarısı “derin bir bilgi, sağlam bir muhakeme, mevcudu yeni tarzda ele alma, bu bilgileri 

yaygınlaştırma, bu ilimlerle pratik konular arasında bağlantılar kurma” gibi noktalardadır. 

(Anay, 1997, s. 69) Beyan-ul Unvan eserinin sonunda aklî ilimlerin gün geçtikçe arttığını ifade 

eden Paşa, “…fakat cümlesi zikrolunan usûl tahtında münderiçtir.” Diyerek bu tasniflerin 

mevzu itibariyle ayrıştırıcı, esas itibariyle bütünleştirici yönüne vurgu yapmıştır. (Ahmet 

Cevdet Paşa, H. 1289, s. 39) 

Paşa, Mukaddime-i İbn Haldun çevirisinde de ilim tahsiline ilişkin kesbî ve vehbî ayrımını 

vurgulamıştır: “(…).bu marifeti tahsile iki tarîk vardır. Biri ehl-i nazar ve istidlâl tarîkidir ki 

fikr ü istidlâl ile matlûblarına nâil olurlar diğeri ashâb-ı riyâzet ve mücahede tarîkidir ki 

riyâzet-i beden ve mücahede-i nefs ile maksudlarına vâsıl olurlar.” (Ahmet Cevdet Paşa, H. 

1276, s. 68) Bu iki kısmın dahi farklı gruplara ayrıldığını ifade eden Paşa, bu tasnifte de yeni 

bir şey ortaya koymamıştır. (Gündüz, 2015, s. 144) 

Bu ilimler içerisinde Paşa’nın; mantık, lisan ve belagat alanlarında temeyyüz ettiğini söylemek 

yerinde olacaktır. Mantığa verdiği önemi yine Beyan-ul Unvan eserinde “(…)ilm-i mantık, 

malumattan 52ârî52lat iktisabında zihni hatadan hıfzeden bir fen olup mutlaka fikrin mizanı 

olmakla yalnız ulûm-u hikemiyeye mahsus olmayıp belki cemî’ ulûm ve bilcümle mütâlaât bu 

fen ile veznolunur.” Şeklinde ifade etmiştir. Kanaatimizce Paşa’nın ilmî faaliyetlerindeki derin 

ve küllî nazarı kazanmasındaki en mühim vesile mantık ilmine vukufiyetidir. Paşa’nın mantık 

ilmini iki kere öğrenmesi, Fatih Cami’nde –bir mantık eseri olan- Burhan-ı Gelenbevî’den ders 

vermesi, bu ilme dair “Mi’yar-ı Sedad” isimli eseri, oğlu Ali Sedat Bey’in mantık ilmine dair 

bir eser vermesi üzerine ona yazdığı mektup bu ilme verdiği önemi ve bu ilimdeki nüfuzunu 

gösteren delillerdir. (Cevdet Paşa, 1967, s. 10) (Mardin, 1996, s. 22)  Bahsi geçen mektupta 

mantığın “mi’yar-ı ulûm olduğundan tâlimini ehemm ve elzem” addeden Paşa, Avrupa 

mantıkçılarının esas başarısını, usûl bahsini mantık ilmine ilave etmelerinde ve “her ilmin 
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usulünü fenn-i mantıka tatbik ile zabt ve tedvin eylemelerinde” görür.  Bu tatbikat ile birçok 

faydalı malumat elde edilebilecektir. (R. 1333, s. 464-465) (Mardin, 1996, s. 294) 

Bugün kendisini daha ziyade Târih-i Cevdet’iyle ve müverrih vasfıyla tanıdığımız Paşa’nın, 

tarih anlayışını hayalîlikten ilmîliğe yaklaştıran husus mantıkla kazandığı “mevcudu bilmek ve 

ayıklamak” kabiliyetidir.   (Tanpınar, 1969, s. 208)  Bu noktaya Muallim Cevdet Bey şöyle 

temas etmektedir: “Mantık yani kavanîn-i efkâr fenninde yazılan muteber eserlerin hepsine 

müracaat eder ve dersi tahlil ve terkip ederdi.(…) Efendiler! Her meseleyi tâ esasından 

başlayarak tekmil-i teferruatıyla lehte aleyhte tenkit etmek itiyadı Paşa’da işte bu usûl-u tahlil 

neticesi olarak kalmıştır. Tarih’i de bu sayede hayalîlikten kurtulmuş ve ilmî bir şekle girmiştir. 

Târih-i Cevdet bir âbide-i tahkiktir.” (Muallim Cevdet, R. 1333, s. 432) 

Paşa’nın öne çıktığı diğer alan ise lisan ve belagattır. Osmanlı Devleti’nde 53ârî olan üç dilin 

de inceliklerini bilirdi. “Arab, Türk, Fars lisanlarının gavâmızına vâkıf, her şeyden bahse kâdir 

bir merd-i fâzıl idi.” (İnal, 1930, s. 238) Daha talebe iken sarf ilmi ile ilgili bir ta’likatı olduğunu 

ifade etmiştik. Paşa’nın Arapça ve Farsça üzerindeki hâkimiyeti, bu dillerde eser verecek ve bu 

dillerde yazılan tercüme edecek keyfiyettedir. Paşa, aynı nispette Türk lisanına da eğilmeye 

gayret etmiştir. Keçecizade Fuat Paşa ile kaleme aldığı ve hicrî 1267 (1851) yılında kurularak 

aynı yıl azalığına getirildiği Encümen-i Dâniş’in açılış gününde Padişah’a takdim ettiği 

“Kavaid-i Osmaniye” adlı eser Türkçe dilbilim alanında önemli bir merhaledir. Bu eserinde 

Paşa, Türk lisanını sarf ilmine intibak ettirmek gayretindedir. Encümen’in açılışı için 

hazırladığı hitabede de ilim ve lisan arasındaki ilişkiye dikkat çekmiştir:  

“Her lisana şeref veren şamil olduğu fünûn ve maâriftir, fünûn u maârifi 

olmayan lisan her ne kadar zaten mükemmel ve muntazam olsa bile âsâr-ı 

i’mardan mahrum olan arazi-i hâliye gibi addolunup nitekim arazinin hududu 

bi’ttayin kedd-i yemin ile enva-i tarhlar açılmadıkça dil-nişîn ü ma’mur olmaz 

ise lisan dahi tahdit olunup da ânın üzerine i’mal-i fikr-i medîd divanlar ve 

fünûn-u mütenevviadan kitaplar yazılmadıkça muteber ve meşhur olamaz.” 

(Cevdet Paşa, 1967, s. 55)(Mardin, 1996, s. 284) 

Türkçe’nin de ilim dili olabileceğini savunan Paşa, kamerî olarak kullanılan hicrî takvimin 

şemsî olarak da kullanılabileceğini iddia ettiği “Takvim-ül Edvâr” eserini Türkçe kaleme 

almıştır. “Binaenaleyh bir sene-i şemsiyye-i hicriyye ittihazının münâsib olacağına dair 

lisanımızda zebân-zed olan ta’birât ile herkesin anlayacağı surette bir risâle yazıp Takvîm-ül 

Edvâr tesmiye ettim ve lisân-ı Türkî ilim lisanı olamaz diyenlere lisanımızın her şeye kâbil 
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olduğunu ve bu lisan ile her fenden güzel eserler yazılabileceğini tasdik ettirdim.”  (Cevdet 

Paşa, 1967, s. 110) 

R. 1296/1880 tarihinde açılan Hukuk Mektebi’nde de belagat dersleri vermiş olan Paşa, daha 

sonra verdiği bu derslerin bir özetini “Belagat-ı Osmaniye” adlı eserinde toplamıştır. (Mardin, 

1996, s. 240) 

Resmî yazışmalarda seci’siz, sade üslubu tercih ederek “kelamda belagati iltizam eden” Reşid 

Paşa’yı takip eden Cevdet Paşa, bu üslubu kendi eserlerinde göstermeye çalışmıştır. Tarih-i 

Cevdet’in yazılmasıyla alakalı olarak kendisine “elfâz-ı garibe isti’malinden ve tekellüfât-ı 

münşîyâneden” sarf-ı nazarla herkesin anlayacağı ta’birat ile yazılması tenbih olunan Paşa’nın 

bu eseri Türkçe’nin en güzel ilmî eserlerinden kabul edilmiştir. (Cevdet Paşa, 1967, s. 58)  Paşa, 

herkes için faydalı olan tarih ilmini, herkesin anlayacağı surette yazmaya çalışmıştır. (Ahmet 

Cevdet Paşa, H. 1309, s. 15) (Meriç, 1979, s. 20) Netice olarak denilebilir ki Cevdet Paşa, 

eserlerindeki küllî nazarı derin mantık bilgisine, ifadesindeki vuzuhiyeti ise lisan ve belagattaki 

maharetine borçludur. 

3.Ahmet Cevdet Paşa’nın Eserlerinde Bütüncül Bakış 

Önceki bahislerde Cevdet Paşa’nın tedris ve tederrüs ettiği ilimlerden yola çıkarak eserlerindeki 

bütüncül bakışı nasıl yakaladığına, bunun için mantık ve belagatin bir anahtar vazifesi 

gördüğüne temas etmeye çalıştık. Burda Paşa’nın küllî nazarını ilmî faaliyetlerinden misaller 

vererek göstermeye çalışacağız. 

Bu noktada ilk ele alacağımız eser meşhur Tarih’i olacaktır. Cevdet Paşa, birçok alanda eser 

vermiş bir âlim ve devlet adamı olsa da onun nâmını hâlâ yâd ettiren en mühim eseri Tarih-i 

Cevdet kabul edilir. Bu vesileyle onun da en mühim vasfı tarihçiliği addedilir. “Cevdet Paşa, 

bugün ve gelecek zaman için her şeyden evvel müverrihtir. Bunun bir sebebi eserin (Tarih-i 

Cevdet’in) ehemmiyeti ise, öbürü de kendisi için bir disiplin olması, bütün diğer çalışmalarının 

ana yatağı besleyen küçük sular gibi hep oraya akmasıdır.” (Tanpınar, 1969, s. 212) Cevdet 

Paşa’yı, kendinden önceki tarihçilerden Peçevî, Kâtip Çelebi ve Nâima ile mukayese eden 

Tanpınar’a göre Paşa, en büyük müverrihimizdir. Bu hususta Paşa’nın bütünlüğüne vurgu 

yapar. Ona göre eski tarihçilerin birçoğu vak’aları zabta memur vak’a-nüvislerdir. Üslupları 

objektiflikten uzaktır ve hadiselerin iç yüzü ve arka planını tahlil edecek nazardan 

mahrumdurlar. Geçmişten bahsederken de çoğu zaman bir evvelki vak’a-nüvisin eserine 

müracaatla iktifa ederek “tam bir vesika fikriyle hareket etmezlerdi”. Şahsî hususiyetler ön 

plandaydı. “Fakat Cevdet Paşa’nın da onlara karşı bir üstünlüğü vardır. Onlar gibi tek taraflı 
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değildir; daha bütündür.(…) Bu şahsî taraflar, müverrihten ziyade hatıracıyı 

zenginleştirebilecek şeylerdi. Buna mukabil, asıl müverrihi yapacak olan bütünleme görüşe ve 

hadiselerin üzerinden bakışa çok defa sahip değildirler.” (Tanpınar, 1969, s. 212-213) 

Cevdet Paşa’nın tarih telakkisi, meşhur Mukaddime’sinin bir kısmını da tercümeye muvaffak 

olduğu İbn Haldun’a dayanır. Tarih anlayışında “İbn Haldun’un son şakirdi” kabul edilir. 

(Tanpınar, Edebiyat Üzerine Makaleler, 1969) (Meriç, 1979, s. 6) Paşa, Mukaddime 

tercümesinin başında ifade ettiği üzere tarihteki “rivayâtın sahihini fasidinden ve râyicini 

kâsidinden temyiz” etmek gerekir. Bunun için lazım olan “asıl mizan-ı sahih, naklolunan bir 

maddenin imkân ve istihâlesini temyiz ve tashih”tir. Bu hususa “Abdurrahman bin Haldun nâm 

allâme-i zü-fünûn kesb-i ıttıla’ ve bu ahvâli elli asla irca’ ile bir fenn-i müstakil ihtira’ 

eylemiştir.” Mukaddime, Paşa’ya göre İbn Haldun’un “kendi muhteriâtından bir fenn-i cedîd-i 

celîlü’l âsâr ve ilm-i tarihe bir mihekk-i sahihü’l ayâr”dır. (Ahmet Cevdet Paşa, H. 1276, s. 3) 

“Vekayi’-i tarihiyyeyi muhakeme etmek yolunu” açan İbn Haldun’u takip eden Paşa da eski 

vak’a-nüvislerin o devirde kullanılan lisan ne ise hâdiseleri ona göre muhakeme ettiklerinden 

dolayı birçok yerde kendileriyle çeliştiklerinden bahisle vak’aların muhakemesinde onların 

görüşlerine itimat edilmemesi gerektiğini belirtir. Ona göre hadiselerin akışındaki muvazeneye, 

sebep ve sonuç ilişkisine dikkat edilmelidir. (1303, s. 227) (Cevdet Paşa, 1967, s. 239) Bir asrın 

hadiseleri, önceki asırlarda meydana gelen sebepler zincirinin bir neticesi olduğu için, yazılacak 

vak’alarının sebeplerinin ne olduğunun bilinmesi gerekmektedir. (H. 1309, s. 15) (Meriç, 1979, 

s. 20) 

Hadiselere bütüncül bakma gayreti Paşa’nın idari teşkilata bakışını da etkiler: “Umûr-u devlet 

saat çarhları gibi yek-diğere muttasıl ve merbut ve bu dolabın hüsn-ü intizam üzere dönmesi 

cümlesinin taht-ı nizam ve rabıtada bulunmasına menut olduğundan…” (1309 , s. 6) Ümit 

Meriç’e göre “Paşanın hakim vasfı bütüncüllüğüdür. Bu anlayış, bilhassa onun içtimai 

müesseselerle ilgili görüşlerinde ortaya çıkar.” (Meriç, 1979, s. 92) 

Paşa’nın bütüncül bakışını aksettirdiği diğer bir eseri ise Mecelle ve hususan Kavaid-i Külliye 

kısmıdır. 1869-1876 yılları arasında 16 kitap olarak hazırlanan Mecelle’nin bu ilk kısmında 99 

madde bulunmaktadır. Bu maddeler, bugünkü kanun yazımına göre genel hükümler mahiyeti 

taşımamaktadır. (Velidedeoğlu, 1940, s. 193) Bu hususa esasen Mecelle’nin mazbata suretinde 

de değinilmiştir:  

“Mukaddemenin ikinci makalesi İbn-i Nüceym ile ânın mesleğine sâlik olan 

fukahânın cem’ eyledikleri kavaid-i fıkhiye olup hükkâm-ı şer’ bir nakl-i 

sarih bulmadıkça bunlarla hükmedemezler lakin mesâil-i fıkhiyenin 
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inzibatına küllî faideleri olarak erbâb-ı mütalaa; mesâili, edillesiyle zabtetmiş 

olurlar ve me’murîn-i saireye her hususta merci’ olabilir ve bunlarla bir adam 

muâmelatını mehmâ-imkân şer’a tevfik ve takrîb edebilir.” (1297, s. 8-9) 

Burada ifade etmek gerekir ki gerek Mecelle ve gerek Kavaid-i Külliye Paşa’nın kendi fikrî 

mahsulü değildir. Bir cemiyetin ortaklaşa faaliyeti olarak birçok fıkhî eserin tetkik ve taharrisi 

ile hazırlanmışlardır. Cevdet Paşa ise bu cemiyete -araya fasılalar girmiş olsa da- başkanlık 

ederek vaktin icaplarına göre en isabetli hükümlerin alınması ve bunların veciz suretle ifade 

edilmesinde birinci derecede pay sahibi olmuştur. Paşa’nın bu veciz ifadeleri, Mecelle’nin 

hazırlanmasından önceki Metn-i Metin teşebbüsünde de kendini gösterir. (Tanpınar, 1969, s. 

216) Kavaid-i Külliye kısmı ile ilgili olarak Muallim Cevdet’in şu ifadeleri kayda değerdir:  

“Paşa, Mecelle meselelerinin evveline 99 tane ana fikir (Kavaid-i Külliye) 

ilave eylemiş ve evvela bunların tedrisiyle diğer meselelerin bunlar sayesinde 

istihracını kolaylaştırmıştır. Yani Paşa, 20 senelik medrese tahsili sonunda 

güç hal ile erişilen bir gayeye, her mektepliyi, her mütetebbi’i çabucak 

eriştirecek, hem Türkçe eriştirecek prensipleri fıkıh tedrisinde zammetmekle 

düsturların hendesede gördüğü vazifeyi hukuk derslerine daha felsefî, daha 

cazip tatbik eylemiştir.”   (Muallim Cevdet, R. 1333, s. 438) 

Mustafa Baktır’a göre bu kaidelerin Mecelle’nin başında yer alması; Paşa’nın, “devlet adamlığı 

yanında belagattan tarihe ve sosyolojiden hukuka kadar değişik sahalarda otorite olan çok 

yönlü şahsiyetinin bir tezahürü”dür. (Baktır, 1997, s. 318) 

Paşa’nın Mecelle üzerindeki esaslı mevkisini gösteren diğer bir delil de cemiyetten azlinden 

sonra Mecelle’nin altıncı kitabı olarak hazırlanan “Kitab-ul Vedia”dır. Beşinci kitap olan Kitab-

ı Rehn’in yürürlüğe girmesinden sonra türlü arızalarla Cevdet Paşa görevden uzaklaştırılmış ve 

altıncı kitap onun yokluğunda hazırlanmıştır. Onun yokluğunda hazırlanan bu kitap ise 

ifadelerindeki garip tabirler, muğlak ifadeler gibi nedenlerle kabule mazhar olamamış bilahare 

Cevdet Paşa’nın kıymeti anlaşılmıştır. Paşa; görevine tekrar iade edilerek bu kitap, Kitab-ul 

Emanat olarak tekrar hazırlanmış ve önceki kitap toplattırılmıştır. (Mardin, 1996, s. 88 ve 

devamı) Biz burada Paşa’nın ehemmiyetini göstermesi açısında bir tek maddeyi ele alacağız. 

İlk kitabın 767. maddesinde emanet sözleşmesinin kurulmasıyla ilgili olarak “Vediada icab u 

kabul örf ve adet-i belde üzere akd-i ida’ı inşa ve icad için sarihan ya delaleten âkideynden 

sadır ve zahir olan şeydir.” şeklinde kaleme alınan hüküm, Cevdet Paşa’nın kaleme aldığı 

Kitab-ul Emanat’ın 773. Maddesinde “Sarahaten yahut delaleten icab ve kabul ile ida’ 

mün’akit olur.” şeklinde gayet vazıh ifade edilmiştir. (Mardin, 1996, s. 94-95) 
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Görülüyor ki Paşa’nın mantık bilgisine dayanan kuvvetli muhakemesi ve belagat ilmi 

sayesindeki veciz ifade kabiliyeti hukuk sahasında da kendini göstermiştir. “Adliyemize bir 

hukuk lisanı ve bir müstakil kitap veren Cevdet Paşadır diyebiliriz. Cevdet Paşa, fıkh-ı İslamı 

resmen Türkçeleştirmiş olmak şerefini haiz olduğu gibi adliyede vahdet-i tefekkür ihdas eylemiş 

ve örfe muhalif olan halkın nafi’ an’aneleriyle tesâdüm eden fetvaları kabul etmeyip ihtiyaç ve 

maslahat-ı halka en münasip kavilleri derceylemiştir.” (Muallim Cevdet, R. 1333, s. 437-438) 

SONUÇ 

Tanzimat döneminin mühim ilim ve fikir şahsiyetlerin olan Ahmet Cevdet Paşa’yı ele aldığımız 

bu çalışmada Paşa’nın ilim anlayışı ve ilmî hayatından yola çıkarak eserlerindeki bütüncül 

bakışı nasıl kazandığını irdeledik. Belirtmek gerekir ki bu çalışma Paşa’nın ilmî hüviyetini 

şümulü ile göstermekte eksik kalacaktır. Bu hüviyeti esasıyla göstermek Paşa’nın ilmî 

eserlerinde tafsilatlı ve çok yönlü bir çalışmaya muhtaçtır. Ancak bir Mecelle maddesinde de 

ifade edildiği üzere “mütecezzi olmayan bir şeyin ba’zını zikretmek küllünü zikir gibidir.” 

Cevdet Paşa’nın eserlerindeki bütüncül bakışının cüz’ünü ancak zikredebildiğimiz bu 

çalışmanın küllünü zikir sadedinde istifadeye medar olacağı ümidindeyiz.  
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Özet: 

 Makalemiz, bir giriş, iki bölüm ve sonuç halinde ele alınmıştır. Girişte konunun yöntem, 

kapsam ve kaynaklarına değinilmiştir. Birinci bölümde genel olarak medreselerin tarihsel 

kökenine ve ilk kurulan bazı medreselere işaret edilmiştir. Selçuklu ve Osmanlı dönemlerindeki 

medrese kurumu, bazı makalelere atıfla, DİA’nın ilgili maddelerinden, konunun özünü 

vurguladığını düşündüğümüz bazı alıntılarla örülü biçimde verilmeye çalışılmıştır. Genelde 

medreselerin özelde Şark medreselerinin ele alınmaya çalışıldığı bölümlerde kurumun 

Cumhuriyet dönemindeki tarih ve konumuna dair bilgiler verilmiş ve yorumlamalarda 

bulunulmuştur. İkinci bölümde ise, şark medreselerinin özellik ve işleyişlerine, geçim 

kaynaklarına, eğitim yöntemlerine, müfredatlarına ve müntesiplerine dair başlık mahiyetinde 

kısa cümleler kurulmuş ve izahları yapılmıştır. Osmanlı merkez medreseleriyle ortak ve farklı 

yönlerine değinilmiştir. Yeri geldikçe ilgili okumalara dayalı bazı kanaatler serdedilmiş ve 

çeşitli değerlendirmeler yapılmıştır. Güncel duruma ve taleplere değinilmiştir. Sonuç 

bölümünde ise, günümüz şark medreselerine dair bazı tespit ve önerilere yer verilmiştir.  

Anahtar kelimeler: Medrese,  Tarihsel Süreç,  Şark Medreseleri, Özellikleri. 
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Abstract:  

This article deals with an introduction, two chapters and results. The method, scope and 

resources of the subject are mentioned in the introduction. In the first chapter, the historical 

origin of the madrasas and some of the first established madrasas were pointed out. The 

madrasas in the Seljuk and Ottoman periods was described with the relevant articles in the 

Islamic Encyclopedia of Religious Affairs (Diyanet İşleri İslam Ansiklopedisi) and some 

quotations that we believe emphasize the essence of the subject. In the sections where generally 

the madrasas and particularly the Eastern Madrasas (Şark Medreseleri) were tried to be 

discussed, the information about the history and the position of the madrasas in the Republican 

period was given and interpretations were made. In the second chapter, some informations were 

given about the characteristics and functions of the Eastern Madrasas, their livelihoods, 

education methods, curricula and students. The common and different aspects of the Ottoman 

central madrasas are mentioned. As a result, some opinions were made based on the relevant 

readings and various evaluations. In the conclusion section, some findings and suggestions 

about today's Eastern Madrasas are given. 

Key Word: Madrasa, Eastern Madrasas, Seljuk and Ottoman periods, Features. 
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GİRİŞ 

Medrese, kullanıldığı tarih, mekân ve bağlam itibariyle birçok anlam yüklemelerine konu olan, 

günümüzde de çeşitli bakış açılarıyla tartışılmaya devam edile gelen kurumlardan biridir.1 TDK 

sözlüğü, medreseyi, İslam ülkelerinde genellikle İslam dini kurallarına uygun bilimlerin 

okutulduğu yer ve fakülte olarak açıklamaktadır.2 DİA ’ya göreyse medrese, İslâm tarihinde 

eğitim ve öğretim kurumlarının genel adıdır. (Bozkurt, 2003, s. 324) Günümüzde halk nezdinde 

ve mütedeyyin çevrelerde medrese ifadesiyle, ezbere dayalı Arapça eğitimin yoğun biçimde 

yapıldığı, müfredatı, süresi ve yetiştirme tarzı, yöreden yöreye; ekolden ekole az çok 

değişebilen ancak amaçlanan kazanımlar açısından büyük oranda örtüşen, dini eğitim ve 

öğretim sunan, sivil ve geleneksel teşebbüsler anlaşılmaktadır.  

Şark medreseleri, Cezerî nisbeliler gibi klasik ilimlerin yanı sıra teknik ilimlerde mahir, icat ve 

keşif sahibi ilim/bilim adamlarına da ev sahipliği yapmıştır. Bilim tarihçisi Fuat Sezgin’in 6./12. 

yüzyılda İslam kültür dünyasının Fizik ve teknolojinin bazı alanlarında ulaştığı yüksek seviyeyi 

gösterirken örnek verdiği iki eserden birisi, Âmid (Diyarbakır) prensi Nasiruddin’in isteği 

üzerine İbn er-Rezzâz el-Cezerî tarafından yazılmıştır. Merhum Sezgin’e göre, “Birçok 

nüshayla ve renkli resimlerle donatılmış olarak günümüze ulaşan bu eser, Mekânik alanında 

yazmalarına kavuştuğumuz kitapların kuşkusuz en güzelidir.” (Sezgin, 2010, s. 55-56)  Bizim 

bu makalede Şark medreseleri ifadesiyle kastettiğimiz, daha çok Dinin ana kaynaklarından 

beslenen fıkhi ve kelâmî birikimi anlamaya matuf metodolojinin ve aracı/alet ilimlerin 

öğretildiği eğitim geleneği ve bu geleneğe ev sahipliği yapan bölgedir. İslam dünyasında klasik 

Arapçanın en iyi öğretildiği kurumlar arasında olan Şark medreseleri, Türkiye’nin Doğu ve 

Güneydoğusunda, Müderris/Seyda merkezli, finansmanı halk tarafından sağlanmış, çoğunlukla 

mescit ve camilerde ya da onlara eklenmiş mütevazı mekânlarda eğitim sunmuş ilim 

kurumlarıdır.    

İslam dünyasında müderrislere, medreselere ve metotlarına ilişkin bilgilere, birçok ilmi 

kaynakta, özellikle de şehir tarihlerinde ve tabakat kitaplarında sıkça rastlanabilir. Bu bilgileri 

                                                             
1 Eğitim Uzmanı Abbas Güçlü'nün programında yer alan tartışmalar için bkz., 
https://www.youtube.com/watch?v=UFfECUUZYXE Erişim tarihi: 1O Nisan 2017, saat 13:56. Yakın zamanlarda 
bir rektörün 'Üniversiteler Medrese olsun!' önerisinde bulunması, eğitim camiasında tartışmalara neden olmuştur. 
Dönemin Milli Eğitim Bakanı Nabi Avcı'nın medresenin eğitim görülen yer olması hasebiyle yükseköğretimin 
medrese veya üniversite ismini almasının pek fark etmeyeceği yönünde değerlendirmede bulunmuştur. Bu tür 
tartışmalara, sosyal iletişim ortamlarında, yazılı ve görsel medyada, zamanla yenileri eklenmektedir. Bizim 
incelememize konu olan Şark Medreseleri ise, ülkemizin özellikle de doğu ve güneydoğu bölgelerinde dini ilimler 
eğitiminin klasik usulle verildiği, üniversitelere alternatif olma iddiasında bulunmayan, kendine özgü yöntemlere 
sahip geleneksel dini eğitim kurumları olup yukarıdaki tartışmaların doğrudan odağı olmaktan uzaktır.  
2 http://www.tdk.gov.tr/index.php?option=com_gts&arama=gts&guid=TDK.GTS.58eb4797d2e255.73990745 
Erişim tarihi: 1O Nisan 2017, saat 11:56. 
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bir arada cem eden eser sayısı nispeten az olduğu gibi müfredat ve ders yöntemi açısından 

eğitim muhasebesini yapan eserler de azdır. Medrese ve eğitim sistemlerinin mahiyetine ve 

müfredat iyileştirmelerine yönelik takrir ve araştırmalar Osmanlı’nın son dönemlerinde artış 

göstermiştir. Geçtiğimiz yüz yılda oryantalistler de bu konuya eğilmiş, 1960’lı yıllardan 

itibaren George Makdisi gibi akademisyenler detaylı çalışmalar kaleme almıştır. Makdisi’nin 

bu alandaki önemli bir eseri The Rise of Colleges’in çevirmenlerinden Tuncay Başoğlu’na göre 

Makdisi’nin bu çalışması, sadece İslam eğitim tarihi açısından değil, Batı eğitim tarihi 

açısından da çok önemlidir. Eser, ele aldığı konuların kapsamlılığı ve birinci el kaynakları 

kullanmasının yansıra özellikle erken dönem İslam eğitim sistemine dair zengin bilgiler ve 

yorumlar sunmaktadır.3 İslam medeniyetinin uzun süreli kurumlarından biri olan şark 

medreseleri ise, yeterince araştırılmamış ve tarihçilerin kitaplarında büyük mimariye sahip 

parlak medreselerin gölgesi altında kalmıştır. Bununla birlikte yakın zamanlarda şark 

medreseleri, usulleri, tarihi süreçleri ve mümessilleri çeşitli açılardan inceleme konusu 

olmaktadır. Bu incelemeler, Türkiye eğitim tarihinde nispeten periferide kalmış bir geleneği 

çeşitli boyutlarıyla ortaya koyması ve yöre halkının kültürel hayatında etkili olmuş dinamikleri 

anlama açısından sevindiricidir. 

Şark medreseleri özelinde kaynak olarak, klasik tarih kitapları, bazı müderris şahsiyetlerin 

mektubat ağırlıklı eserleri, medrese ve müderrislere dair şifahi bilgiler, devlet arşivleri, yakın 

tarihte çeşitli üniversiteler bünyesinde yapılan sempozyumlara sunulan ilmi tebliğler ve 

hatıratlar önem kazanmaktadır. Yöredeki tasavvuf geleneğine dair menkıbe ağırlıklı eserler de 

medrese hakkında çeşitli bilgiler barındırmaktadır. Örneğin bölge meşayihi ve müderrisleri 

hakkında önemli kaynaklardan biri olma hüviyetini haiz ancak basılmamış bir eser, Ohin 

müderrislerinden biri olan, 2011 yılında 92 yaşında vefat eden Şeyh Asım’ın, Birketü’l-Kelimat 

fi Menakibi’s-Sadat adlı Arapça eseridir. Son dönemdeki detaylı araştırmalar arasında genelde 

medrese kurumunu, özelde bölgedeki medrese geleneğini inceleyen Bingöl ve Muş Alparslan 

Üniversitelerinin düzenledikleri 2012 tarihli iki ayrı uluslararası sempozyum öne çıkmaktadır. 

Çalışmamızda bu sempozyumlara MSB (Medrese Sempozyumu Bingöl) ve MSM (Medrese 

Sempozyumu Muş) olarak işaret edilecektir. Şark müderrisleri ve meşayıhı hakkındaki ilk 

eserlerden olan Mehmet Çağlayan’ın Şark Uleması, Abdulkadir Bingöl’ün bazı müderrislere 

dair detaylı bilgi verdiği Kulîlkên Baxê Botan, M. Halil Çiçek’in  medreselerin tarih, işleyiş ve 

özelliklerine dair birinci elden bilgileri içeren Şark Medreselerinin Serencamı gibi kitaplar da 

önemlidir. Şarkiyat Araştırmaları Derneği’nin e-dergisinde yayımlanan müderrislere dair 

akademik makaleler müderrislere dair detaylı veri sunmaktadır. Güneydoğu’da eğitim 

                                                             
3 Bkz. İslam Hukuku Araştırmaları Dergisi, Sayı: 4, 2004, s.90. 
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faaliyetlerini sürdüren medreselerin eğitim amaçları, eğitimin devam ettirilmesinde rol alan 

temel unsurlar, eğitim özellikleri ve yöntemlerinin ele alındığı ve Mardin’de aktif olarak devam 

eden 10 medresenin örneklem olarak seçildiği bir saha çalışması, Davut Işıkdoğan tarafından 

“Güneydoğu Medreselerinde Eğitim-Öğretim: Mardin Örneği” başlığı altında yapılmış, 

Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisinde yayınlanmıştır.   

Bilindiği üzere, bilim çevrelerinde Osmanlı dönemi medrese kurumuna yönelik çeşitli bakış 

açıları gözlenmektedir. Konuyla ilgilenen bazı araştırmacılar, Cumhuriyet döneminde 

karşılaşılan medreseye ilişkin yorum ve bilgilerin ciddi bir kısmının ideolojik ve teleolojik 

tarihçiliğin yaklaşımıyla ele alınmış, önyargılı iddialara dayandığını ifade etmektedir. (Gündüz, 

2015, s. 48) Söz konusu iddiaların bazısı, aynı medeniyet kodlarına sahip şark medreseleri için 

de söz konusudur. Genel medrese kurumunu şartları ve tarihi rolleri bağlamında okuyan, 

araştıran ve anlayışla ele alan tarihçilerin sayısı artmaktadır. Şark medreselerini, kendi şartlarını 

ve ilmi geleneğini göz önünde bulundurarak nesnel biçimde değerlendirenlerin sayısı azdır. 

Bunda konuyla ilgili çalışma sayısının sınırlı olmasının payı olduğu gibi tarihi merkez eksenli 

okumanın da etkisi vardır. Konuya bilimsel nesnellikle yaklaşılması, şöyle ya da böyle, 

günümüze değin uzanan ve yüzyıllarca bölgenin ilmi ve dini dayanağı olmuş bu kadim geleneği 

tahfif etmekten kişiyi alıkoyacak ve önyargısız biçimde anlamayı getirecektir. 

I) Tarihsel Süreçte Medrese Ve Şark Medreseleri  

İslam tarihinin uzunca bir döneminde, örgün eğitim ve öğretimin yoğunlaştığı kurumlara genel 

olarak medrese denildiği görülmektedir. Bağdat’taki Nizâmiye’den önce Nîşâbur başta olmak 

üzere Doğu İslâm dünyasında otuzdan fazla medresenin kurulduğu belirtilmektedir. “Medrese” 

olarak anılan ilk eser, bazı kaynaklarda es-Sıbgî (ö. 342/954) tarafından Nîşâbur’da kurulan 

dârüssünne olarak gösterilmektedir. Bu medresenin bir de vakfının bulunduğu, İmam Sıbgī’nin 

talebesi Hakîm en-Nîsâbûrî’ye medrese ile vakfın işlerini kendisinden sonra yürütmesini 

vasiyet ettiği belirtilmektedir.4 İlk medreselerin tarihi kanaatimizce daha gerilere gitmektedir. 

Horasan, Irak, Hicaz, Şam, Mısır ve Cezire gibi yerleri dolaşan ve çok sayıda âlimden ilim 

öğrenen İbn Hibbân’ın (ö. 354/965),5 daha erken tarihli medrese tecrübesi buna örnek 

gösterilebilir. Onun, muhtemelen seyahatlerinde gördüğü örneklerden de ilham alarak, 

Samanoğulları emirleri nezdindeki girişimiyle, hadis talebeleri için Semerkant’ta yaptırdığı 

medresede hadis ve fıkıh dersleri verdiği bilinmektedir. İbn Hibban’ın burada 330 (941) yılına 

                                                             
4 Bozkurt, Nebi “medrese”, DİA, XXVIII, s. 324. 
5  Zehebî, Ebû Abdillâh Şemsüddîn Muhammed b. Ahmed b. Osmân ez-Zehebî et-Türkmânî el-Fârikī ed-
Dımaşkī (ö. 748/1348), Târîħu’l-İslâm ve vefeyâtü’l-meşâhîr ve’l-a’lâm, Daru’l-Kitabi’l-Arabi, Beyrut, 1987. 
VI, s. 99. 
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kadar süren tedrisatına;  henüz 13 yaşındaki Hakîm en-Nîsâbûrî’yi müstemli olarak 

görevlendirmiş6 (Sönmez, s. 63) olmasına bakılırsa, bu medresenin es-Sıbgî’ninkinden önce 

kurulduğu ifade edilebilir. İbn Hibban’ın, bilahare memleketi Büst’teki evini dışarıdan gelen 

talebelerin iaşe ve ibateleri için hadis medresesine dönüştürdüğü,  özel kütüphanesini dârülilim 

de denilen bu medreseye bağışladığı, masraflarını karşılaması için de bazı gelirleri vakfettiği 

nakledilmektedir.7 (Yakut, trsz,, s. 417-418) Bu müderris odaklı, mütevazı yapılı medrese 

örneğinin benzerlerine, birçok Müslüman ülkenin yanı sıra Türkiye’de, özellikle de Doğu ve 

Güneydoğu Anadolu’yu kapsayan şark bölgesinde öteden beri rastlanmaktadır. 

Gerek İmam Azam Ebu Hanife ve Ahmed bin Hanbel gibi birçok âlimin ilmi yaydığı merkez 

olması; gerekse de Nizamiye medreselerinin en etkilisinin yer aldığı çok kültürlü bir şehir 

olması hasebiyle Bağdat ilim geleneği birçok bölgeyi yakından etkilemiştir. İbn Aşur’a göre, 

“Bağdat’taki ilmi ortam, (ders halkalarına dayalı) geleneksel ilim merkezlerinden doğmuştur. 

Son dönem tarihçileriyle aydınlar Frenk dillerinde kendisiyle ilmi yöntemler toplamının 

kastedildiği mefhumları, kuru bir çeviriyle, Külliye veya Camia (Üniversite) şeklinde Arapçaya 

aktarmış ve Bağdat’taki ilmi ortamı bu yeni kelimelerle ifade etmeye başlamışlardır. Oysa o 

dönemde Bağdat’ta genel bir üniversite öğretimi mevcut değildi. Okunagelen ilimlerin farklı 

aşamalardan müteşekkil şekilde genel bir öğretimi söz konusuydu. Bu tespit Batılıların 

“Kurtuba Üniversitesi” biçimindeki ifadeleri için de söz konusudur.” (İbn Âşûr, 2006, s. 46) 

Bağdat’a bağlı Müslüman toprakların çoğunluğu, Mısır ve Fars diyarı da (Bağdat) usulü devam 

etmiştir. Mısır’da Fatımiler döneminde Daru’l-Hikme de denilen Daru’l-İlm medresesi, Şia 

mezheplerini okutmak için Ezher Camisi’nin yanında inşa edilmiştir. Onların ıstılahında hikmet 

Ehlibeyt’in ilmi ve Ehlibeyt’e çağrı demektir.8 Mısır’daki ehlisünnet, o zamanlar Füstat’ta Amr 

bin As camisinde tedrisat yapmaktaydılar.9 

Türkiye’nin Doğu bölgesi, Hz. Ömer döneminde yaklaşık hicrî 14-30 yılları arasında 

Malatya’ya vararak Bizans’a geçiş yolunu açan sahabî İyaz b. Ğenm (ö. 20/641) aracılığıyla 

Müslüman olmuş (Çubukçu, 2001, s. 499) ve İslam tüm kültürel kurumlarıyla bu bölgeye 

girmiştir. Bölgedeki ilk dini ve ilmi eğitim, İslam’a yeni giren diğer coğrafyalar gibi önceleri 

camilerde sonraları da medreselerde gerçekleşmiştir. Nizamiye Medreseleri gibi 

kurumsallaşmış medrese örneklerinin sayısı, Anadolu’nun şark bölgesinde diğer bölgelere 

kıyasla azdır. Şark medreselerinin tarihçesini, her halükarda, içinde bulunduğu kültür 

                                                             
6  Sönmez, Mehmet Ali, “İbn Hibban”, DİA, XX, s. 63. 
7 Yakut, Mu’cem, c. I, s 417-418.  
8 İbn Âşûr, age, s. 51. 
9 İbn Âşûr, age, s. 51. 
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havzasıyla birlikte ele almak, merkez ve diğer çevre eğitim kurumlarıyla benzerlik veya 

farklılık arz eden hususiyetlerine işaret etmek isabetli olacaktır.  

1.2. Selçuklu Dönemi 

Selçuklu coğrafyasında hem büyük medreseler hem de şark medreseleri gibi çok sayıda ve 

farklı noktalara dağınık ders halkaları aynı dini duyarlılıktan beslenmiştir. Söz konusu 

hassasiyetin kaynağı imanı, rızayı-bariyi, akıl ve bilgiyi önemseyen yönüyle İslam’dır. İlmi 

hassasiyetin tarihi, onun doğuşuyla özdeş olup ibadetin yanı sıra eğitim ve öğretim kurumu 

olarak da görev yapan Mescid-i Nebevî ve Suffe’ye kadar uzar. İlk dönemlerde mescitlerde icra 

edilen ilmi faaliyetler, ihtiyaç gereği zamanla camilerin yanı sıra bu iş için tahsis edilen 

mekânlarda yapılır olmuştur. Mescidler (camiler) müstakil medrese binalarının inşasından 

sonra da dershane işlevini sürdürmüştür. Diğer taraftan muhtelif belde ve dönemlerde medrese 

gibi görev yapan zâviye, hankah, ribât vb. müesseseler de vardır. (Bozkurt, 2003) 

İmamu’l-Harameyn Cüveyni’nin Mekke dönüşü ders vermesi için inşa edilen (Bağdat’daki) 

Nizamiyye medresesinden önce Nişabur’da hicri 434’de Cüveyni’nin İskafi’den fıkıh okuduğu 

Beyhakî medresesi vardı. Gazneli Mahmud (999-1030)'un Gazne'de ve kardeşi Nasır bin 

Sebüktekin'in, 1033 yılında Nişabur'da inşa ettiği Saidiyye medresesi vardı.10 Selçuklular 

döneminde Nizâmülmülk, ülkenin çeşitli şehirlerinde medreseler yaptırmış ve bunların 

devamını sağlamak için vakıflar kurdurmuş, böylece âlimlerin ve öğrencilerin geçim endişesi 

taşımaksızın ilimle uğraşmasını sağlamıştır.11 (Özaydın, s. 33) Büyük Selçuklu Devleti’nin 

dağılmasının ardından oluşan devletler Selçukluların izini takip etmiştir. Nizâmülmülk’ün İran 

ve Aşağı Mezopotamya’da yaptığını Nûreddin Mahmud Zengî ve Selâhaddîn-i Eyyûbî Yukarı 

Mezopotamya, Suriye, Yemen ve Mısır’da gerçekleştirmiş, böylece medrese sistemi batıya 

doğru yayılmıştır.12 Eyyubiler döneminde sadece Dımaşk’ta doksandan fazla medresenin 

bulunduğu bildirilmektedir.13 (Şümeysânî, 1403/1983, s. 49) Artuklular da Diyarbekir, Mardin, 

Urfa, Harput ve Gaziantep’te medreseler inşa etmiştir.14 (Alptekin, s. 418-419) Örneğin 

Anadolu’da başlıca iki tipte gelişen medreselerin açık avlulu olanları ilk defa Artuklular 

tarafından yapılmıştır.15 (Altun, s. 419) 

                                                             
10  İbn Âşûr, age, s. 50. 
11 Özaydın, Abdülkerim “Nizâmiye Medresesi”, DİA, XXXIII, s. 191. 
12 Bozkurt, Nebi, “medrese”, DİA, XXVIII, s. 324. 
13 Hasan Şümeysânî, Medârisü’d-Dımaşķ fi’l-Asri’l-Eyyûbî, Beyrut 1403/1983, s. 49. 
14 Alptekin, Coşkun, “Artuklular”, DİA, III, 418-419. 
15 Altun, Ara, “age”, DİA, III, 419. 
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İslam coğrafyasında etkili olan Nizâmiye medreseleri dinî ilimlerin gelişmesine önderlik etmiş, 

hilâf, cedel, usul ve kelâm ilimlerinde büyük gelişmeler sağlanmış, bu konularla ilgili çok 

sayıda kitap telif edilmiştir. Yaygın dini anlayışın yanı sıra Şâfiî mezhebi yaygınlık kazanmış, 

böylelikle Şiî-İsmâilî düşünceye set çekilmiştir. “Bu medreseler plan, teşkilât ve 

müfredatlarıyla tarihte bir dönüm noktası teşkil etmektedir. Daha önceki medreseler özel 

kuruluşlar olduğu halde Nizâmiye medreseleri devlet himayesinde ortaya çıkmıştır. Diğer 

medreselerin dinî eğitimin dışında özel bir hedefi bulunmazken Nizâmiye medreseleri aynı 

zamanda siyasî amaçlarla kurulmuş, bilhassa Şiî-Bâtınî düşüncenin sağlam delillerle bertaraf 

edilmesi ve topluma Eş‘arî-Şâfiî düşüncenin benimsetilmesi amaçlanmıştır.”16 (Özaydın, s. 33) 

Nizâmiye medreseleri, eğitim ve öğretimin Şâfiî mezhebiyle sınırlı kalmasının diğer Sünnî 

mezheplere yönelik ilginin azalmasına ve onların dışlanmasına sebep olması, diğer mezheplerin 

mensubu olan ulema ve fukahadan yeterince istifade edilememesi gibi gerekçelerle 

eleştirilmiştir. Felsefe derslerinin okutulmadığı, bunun da hür düşüncenin gelişmesini 

engellediği söylenmiştir. Nizâmiye medreseleriyle birlikte siyaset adamlarının ilmî hayata 

müdahale yolu açıldığı, âlimlerin ve şairlerin siyaset ve devlet adamlarını övmelerinin ilmin ve 

şiirin aleyhine olduğu da savunulmuştur.17  

Tabakat kitaplarına bakıldığında ilim halkalarının ve medrese geleneğinin ders seçiminde 

müderris, öğrenci ve yöre halkı mezhebinin etkili olduğu anlaşılmaktadır. Hocalar çoğunlukla 

uzmanı oldukları konuyu bir başka ifadeyle iyice öğrenmiş oldukları mezhebi öğretmekteydiler. 

Bununla birlikte farklı mezheptekilere kitaplarını okutan çok sayıda âlimin varlığı, onlarca 

hocadan ders alan öğrencilerin hocalarına dair yazdıkları, tedrisatta mezhebi taassubun 

bulunmadığını göstermektedir. İlmi münazaralar ise bir mezhebin kendi müntesipleri arasında 

da gerçekleşmekte ve ilmin olgunlaşması adına hoşça karşılanmaktaydı. Bununla birlikte hakkı 

bulup ona tabi olmadan önce sözü dinlemeyi önemseyen ulema, bazı görüşlerine katılmasalar 

da birbirlerine karşı saygılı olmuşlardır. İlk dönem fıkhi ihtilafları içeren eserlerde; örneğin 

Debusi’nin Te’sisü’n-Nazar’ında veya Zencani’nin Tahricu’l-Furu’unda bu husus açıkça 

gözlenebilir. Bu durumda medreselerin bir tek mezheple sınırlı kaldığı, dahası Nizamiye’nin 

diğer mezhepleri dışladığı iddiası, genellemeye gidilebilecek yeterli verilere sahip değildir. 

Ayrıca bu tür “yeni” söylemler daha çok oryantalizmin ilk temsilcilerinin görüşüdür. Bununla 

birlikte bu söylem, ülkemiz akademik camiasında kabul görmüştür. Hâlbuki geç dönem şarkiyat 

araştırmaları bu konuda farklı kanaatlere ulaşmıştır. 

                                                             
16 Özaydın, Abdülkerim, “age”, DİA, XXXIII, s. 33. 
17 Özaydın, Abdülkerim, “age”, DİA, XXXIII, s. 33.  
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Şarkiyatçıların medreseye bakış açısını detaylıca inceleyen Harun Yılmaz’ın tespitleri bu 

bağlamda önem arz etmektedir. Yılmaz, “Nizamiye medreselerinin Gelenekçi Eş’ariliğin Akılcı 

mutezileyi yenmek ve Eş’ariliği geniş kitlelere yaymak için kurulduğu” iddiasını öncelikle 

Goldziher’in dillendirdiğini ifade etmektedir. Makdisi ise, medreselerin sadece fıkıh öğretme 

amacıyla kurulduğunu, eğer ortada Nizamiyeyle gelen bir zafer varsa, bu zaferin gelenekçiliğin 

akılcılığa karşı kazandığı zafer değil, fıkhın diğer disiplinlere karşı kazandığı bir zafer olduğunu 

savunmaktadır. Abdüllatif Tibawi’ye göreyse, Nizamiye müderrislerinin Şafii oluşu, o 

dönemde Bağdat’ta Şafiîliğin hâkim olmasıyla ilgilidir. Yoksa Nizamiye’de müderrisin Şafiî 

olması gibi bir şart söz konusu değildir. Nizamiyeler aslında Nizamülmülk’ün birçok alanda 

gerçekleştirdiği idarî reformları yürütecek bürokrat yetiştirmek için kurulmuş müesseselerdir. 

Sonraları eserlerini tabakatlara dayalı geniş ulema biyografileri üzerine inşa eden Gilbert’e 

göre, Medreselerle birlikte meslekten âlim grupları yetişmeye başlamıştır. Nureddin Zengi ve 

Eyyubilerin medreseler yoluyla bir doktrin ortaya koymak, hukuk (mezhep) değiştirmek veya 

yeni bir dinî sistem inşa etmek gibi bir niyetleri yoktu. Aksine onlar, ulemanın hâkim sosyal-

dini gücünün farkındaydılar ve onların profesyonelleştirilmesine çalıştılar. Ephrat’a göre ulema 

Bağdat’ta siyasi iradeden bağımsız bir yapıya sahipti ve bu durum medreselerin kurulmasından 

sonra da herhangi bir değişikliğe uğramış değildi.18  

12. asırda tüm İslam dünyası aynı yaklaşım içinde değildi. Endülüs ve Kuzey Afrika genelinde 

Malikilik ağırlıktayken Mısır’da Şiilik hâkimdi. Irak ve Türkiye’nin Güneydoğu bölgesinde 

Hanbelilik etkisi vardı. Bağdat’ta kısmen mevcut olan Hanefilik, Maveraünnehir’de yaygındı. 

Ehli rey ve ehli hadisin bir arada olduğu Buhari ve Müslim’in yetiştiği Orta Asya’da o zamanlar 

İbn Huzeyme, İbn Hibban ve Hâkim gibi büyük muhaddisler de mevcuttu. Ancak Şia etkisi 

neredeyse yoktu. Günümüz Hindistan ve Pakistan Medreselerinin klasik tedrisat ağırlıklı 

medrese durumu, nispeten o dönemi yansıtmaktadır. Birbirini tekfir ve dalaletle suçlayan 

güncel radikal örneklerse; Sömürge Yönetimi, Vahhabi ve Şia etkisiyle oluşmuş 

görünmektedir. Nakledilen bazı bilgilere binaen Selçuklu döneminin zirve âlimi İmam 

Gazali’nin tüm bu bölgelerde etkide bulunduğu anlaşılmaktadır. Ancak en etkili olduğu 

coğrafya Osmanlı coğrafyası olmuştur. Eş’ari ve Maturidi yazarların şerh ve haşiyelerle aynı 

ehlisünnet geleneğini besledikleri klasikler şark medreseleri dâhil yakın Asya’da medreselerin 

müfradında yer almıştır. Hanbeliliğin etkisindeki Şark bölgesinde sonraları Şafiilik ve 

Eş’ariliğin yerleşik hale gelmesi, Nizamiye etkisiyledir. Nizamiye geleneği, geniş ufuklu bir 

medeniyet tecrübesi için gerekli olan ilmi ve fikri formasyonu sunabilmekteydi. Bu bakımdan 

                                                             
18 Yılmaz, Harun, İslam Eğitim Tarihine Farklı Yaklaşımlar, “G. Makdisi’nin Medresesi”nin Tenkidi, 2012 
tarihli Medeniyetleri Karşılaştırmak: George Makdisi Örneği Paneli’nin PDF’si, BSV, s. 36-39.  
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Şark medreselerinin Nizamiye ruhunu tevarüs ettiğini, ancak mimari yapılar ve bürokratik 

atamalar açısından o kadar şanslı olmadığını belirtmek gerekir.  

Maveraünnehir bölgesinin siyaset-medrese-toplum ilişkisi, tarihsel süreç içerisinde farklı 

boyutlarda tezahür etmiştir. 9 ve 12. yüzyıl aralığındaki Moğol istilası öncesi dönem; 

Timurlular dönemi, Özbek Hanlar ve Türkistan dönemi ve son olarak da Sovyetlerden 

bağımsızlık sonrası dönem, medresenin imkânları ve maddi konumu açısından farklılıklar arz 

etmektedir. Bununla birlikte tüm bu dönemlerde Mâtürîdilik ve Hanefilik ekolleri sivil bir ilmi 

gelenek olarak devam etmiş, siyasal bir baskıyla karşılaşmamıştır. Gazali’nin ortaya çıkmasıyla 

beraber sûfî ve felsefî yönü ağır basan yaklaşımlar da Orta Asya medreselerinde kendine yer 

bulabilmiştir. 19 ve 20. yüzyıl Orta Asya’sındaki felsefi fikirleri, İslamcılık, Türkçülük ve 

Sosyalizm olarak sınıflandırmak mümkündür. Sovyetlerin dağılmasını takiben bölgede 

İslamcılık düşüncesi daha etkin olmaya başlamıştır. Ancak İslamcılık düşüncesinin radikal 

düşüncelere kaymaya başlaması ve Orta Asya halklarının kendilerini korumak için ulusçuluğa 

yönelmeleri, bölgede birlik, beraberlik ve ortaklık planlarını bozan ciddi bir sorun olarak 

varlığını halen korumaktadır.19 

Nizamiye medreseleri ve İmam Gazaliyle ilgili bir tebliği bulunan Cağfer Karadaş’a göre 

“Nizamiye Medreseleri, sadece Selçuklu eğitim sisteminin yetkinliğini gösteren bir eğitim ağı 

değil, aynı zamanda Selçukluları dünyaya tanıtan bir eğitim ırmağıdır. Bu medreseler sayesinde 

Müslüman eğitim sistemi bir disipline kavuşmuş ve uzunca bir zaman İslâm medeniyetine 

kılavuzluk etmiştir.”20 (Karadaş, 2013, s. 554) Nizamiye medreselerinin açtığı bu kurumsal 

eğitim çığırı, sonraki dönemlerde de devam etmiştir. Ayrıca Osmanlılarda yönetim merkezleri 

başta olmak üzere Anadolu’da birçok medrese inşa edilmiştir. “Osmanlılar döneminde 

medrese, fizikî şartları, mimari özellikleri, programı ve temsil ettiği zihniyetle önemli 

gelişmeler göstermiştir. O dönemde en ücra köylerde bile medreselerin bulunduğuna dair 

kayıtlara rastlanır. Anadolu vilâyeti medreseleriyle müderrislerini gösteren 934 (1528) tarihli 

bir listede 150 medresenin adı sayılmıştır.”21 (İpşirli, Medrese, s. 328) Ancak şark bölgesinde 

medrese sayısının artmadığı anlaşılmaktadır. Örneğin Harput’ta bulunan cami ve medreselerin 

çoğu, Selçuklu ve Artuklu dönemlerinden kalmadır. Şark medreseleriyle ilgili ilk çalışmalardan 

birini yapan M. Halil Çiçek, bölgedeki resmî eğitim-öğretim kurumlarının Osmanlı devrinde 

                                                             
19 Mominov, Kasım, “Orta Asya Medreselerinin Tarihsel Gelişimi ve Felsefî Temelleri” MSM, 2013, I, s. 421-
423. 
20 Karadaş, Cağfer, “Nizâmiye Medreseleri ve Gazzâlî” MSM, Muş Alparslan Üniversitesi Medrese Sempozyum 
Kitabı, 2013, I, s. 554. 
21 İpşirli, Mehmet, “medrese”, DİA, XXVIII, s. 328. 
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hükümet merkezlerine daha yakın olan Batı ve İç Anadolu bölgelerine kaydırıldığını 

belirtmektedir.22 (Çiçek, 2009, s. 34) 

1.3. Osmanlı Dönemi 

Taşra ağırlıklı yapılanmalar olan şark medreseleri, Selçuklu ve Osmanlı dönemlerinde 

geleneksel eğitime devam etmiş, bölgede mimari açıdan görünür olmamakla birlikte toplumun 

dini, siyasi ve hukuki istikrarını sağlayıcı ilmi gelenek olarak arka planda etkili olmuştur. Sivil 

yönünün baskın olması hasebiyle merkezi yönetimden direkt biçimde etkilenmeyen şark 

medreseleri, hoca-talebe eksenli faaliyet göstermekteydi. Geçim kaynağını dindar ahalinin 

mütevazı destekleri oluşturmaktaydı. Bu sadelik birkaç on yıl öncesine kadar hemen hemen 

aynı usulle devam etmiştir. Osmanlı dönemindeki merkezi medreselerle benzeş yönlerinin 

çokluğuyla beraber şark medreseleri, dil ve yöntem açısından da kendine özgü bir karakter arz 

etmekteydi. Âlim olmak için elde edilmesi hedeflenen ilmi/ameli birikimi, büyük oranda aynı 

yaygın dini anlayış belirlemekteyken Şark medreselerinin müfredatında İslâmî ilimlerin 

tahsiline imkân tanıyan Sarf ve Nahiv gibi alet ilimlerine daha çok önem verilmekte ve ağırlıklı 

olarak Kürtçe tedrisatta bulunulmaktaydı. Şark medreseleri, ehlisünnetin Şafii mezhebi 

ağırlıklı, yöresel özellikli ve mütevazı yapılar olarak kalmıştır.  

DİA da medreselerin Osmanlı dönemini yazan Mehmet İpşirli’nin tespitlerine göre, Osmanlı 

Devleti’nde medrese, kuruluştan XIX. yüzyıla kadar ilmî ve fikrî hayatta etkili, devlet ve 

toplumu belirli seviyelerde yönlendiren bir kurumdu. Ne var ki başlangıçta dinamizm kaynağı 

olan medreseler, zamanla kendini yenileyecek zihniyet, gelişim ve dönüşümünü 

sağlayamamıştır. Mühendisliklerin, mülkiye ve tıp fakültelerinin kurulmasıyla teknik 

eğitimden mahrum kalmış, tıp, mühendislik, yargı ve yönetim alanlarını bu fakülte mezunlarına 

devretmiştir. Vakıf gelirleri devlet hazinesine alınınca da medrese ve ulemanın malî imkânları 

daralmış, sadece din hizmetleri ifa etmek durumunda kalmıştır. II. Abdülhamid’den sonra 

İttihatçılar devrinde Islah-ı Medâris Komisyonu oluşturulup çeşitli nizamnâmeler hazırlanmış, 

geleneksel yapısından farklı, mektep tarzında yeni programlar geliştirilerek dârü’l-hilâfe 

medreselerinde uygulanmaya başlanmıştır.23 

Tanzimat döneminde açılan mekteplerde din eğitimine de yer verilmiştir. Medreselerin 

idaresinde, aynı zamanda dini temsil makamı olan Şeyhülislamlık söz sahibi iken, yeni 

mektepler maarif nezaretine bağlanmıştır. Böylece medreselerde dinî eğitim devam ederken 

mekteplerde din eğitimi verilmeye başlanmıştır. Batılı örneklere uygun olarak yapılan 

                                                             
22 Çiçek, Halil, age, s. 34. 
23 İpşirli, Mehmet, “medrese”, DİA, XXVIII, s. 334-335. 
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düzenlemeler karşısında medresenin hukuki ağırlığının azalması, bu kurumun faaliyet alanını 

dini eğitim ve din görevlisi yetiştirmek olarak sınırlandırmıştır. Eğitim alanında yeni bir sisteme 

geçildiği için, medrese teşkilatı ve programlarında herhangi bir yenilik de yapılmamıştır. 

Bununla beraber başta medrese mensupları olmak üzere, çeşitli kesimler tarafından dile 

getirilen medreselerdeki eğitimin yetersiz yönlerinin giderilmesi konusu, II. Meşrutiyet 

döneminde medreselerin ıslahı konusunda yapılan dört çalışmayla sonuçlanmıştır.24 (Doğan & 

Ege, 2012, s. 29) Bazı araştırmacılara göre, meşrutiyet döneminden günümüze eğitimle ilgili 

yaklaşımların ardında bir zihniyet olarak “eğitimin devletin önemli bir kontrol ve ideoloji 

aktarım Mekânizması ve aynı zamanda monolitik boyutlu toplum inşa aracı olarak” görülmesi 

vardır.25 (Gündüz, 2015, s. 97) Eğitim tarihçisi ve uzmanı Zeki Salih Engin’e göreyse, özellikle 

Tanzimat dönemi ve sonrasında “Medreselerde yapılan (ıslah) yeniliklerin temel amacı, genel 

eğitim konusunda diğer mekteplere alternatif oluşturmak değil, toplumda ihtiyaç duyulan hem 

meslekî alan hem de genel kültür açısından donanımlı ve nitelikli din görevlilerinin 

yetiştirilmesi olmuştur.”26 (Zengin, 2012, s. 30) 

Osmanlı dönemi medreseleri bağlamında olumsuzlaşan özellikler hakkında henüz 

derinlemesine ve temsil kabiliyeti yüksek araştırmalar yapılmamıştır.27 Bu meyanda sağlıklı 

teşhislerde bulunmak için uzun boylu çalışmalara ihtiyaç olduğu açıktır. Şu var ki, o dönemdeki 

medresenin seküler/pozitivist akımlara karşı yeterince varlık sergileyemediği, ilmi üretim 

noktasında önceki devirleri yakalayamadığı, halkı; dini, insani ve ahlaki açıdan daha iyiye sevk 

etme noktasında zayıf kaldığı, belki de etkisiz bırakıldığı tarihin çeşitli tezahürlerinden 

hareketle ileri sürülebilir. Ancak durum bu olsa bile, Konya'daki Islâh-ı Medâris-i İslâmiye 

Medresesi örneğindeki gibi başarılı yenileme teşebbüslerine girişmeden ve de vatandaş 

çoğunluğunun onayını almadan kat’i tasarruflara gidilmesi, geçmiş dönemin birikimini göz ardı 

eden ve yöntemsel kesintiyle gelen yaygın bilgisizlik gibi kültürel aksamaları, halkın yeni 

uygulamalara mesafeli yaklaşması gibi çeşitli toplumsal hoşnutsuzlukları doğurmuş 

görünmektedir.  

  Konuyla ilgili kitapları bulunan Mustafa Öcal, Osmanlı-medrese ilişkisini şöyle tasvir 

etmektedir. “Osmanlı devletini yükselten temel dinamiklerden biri ve belki de en önemlisi 

medreselerdir. Son iki asırda devlet, ihtiyacı olan elemanları medreseden değil, açtığı muhtelif 

                                                             
24 Doğan, Recai; Ege, Remziye (Editörlüğünde), Din Eğitimi El Kitabı, Grafiker Yay., Ankara 2012, s. 29. 
25 Gündüz, Mustafa, I. Meşrutiyet ve II. Abdülhamid döneminde Eğitim, Osmanlı Eğitim Mirası (Klasik ve 
Modern Dönem Üzerine Makaleler), Doğubatı yy. Ankara, 2015, s. 97. 
26 Salih Zengin, Zeki, İslam Din eğitiminin Tarihsel Gelişimi, Din Eğitimi El Kitabı İçerisinde, Grafiker Yay., 
Ankara 2012, s. 30. 
27 Gündüz, Mustafa, Osmanlı Eğitim Mirası (Klasik ve Modern Dönem Üzerine Makaleler), Doğubatı yy. Ankara, 
2015, s. 49. 
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mektep mezunlarından temin etmiştir. Nitekim XX. yüzyılın başında devlet parçalanma 

sürecine girdiği için eğitim-öğretim oldukça karışık bir hal almıştır; çünkü medresenin 

karşısına; dâru’l-funûn, rüşdiye, idâdiye, sultâniye, azınlık ve devlet okulları gibi birçok eğitim 

ve öğretim kurumu çıkmıştır. Eğitimde mektep-medrese ikiliği ortaya çıktığı için devlet, bir 

yandan medreseyi koruyarak temellerini kaybetmemeye, diğer yandan çağının gerisin de 

kalmamak için modern eğitim kurumlarını geliştirmeye çalışmıştır.”28 (Öcal, Medrese 

Islahatları Üzerine Bir Değerlendirme, 2013, s. 87) 

1.4.Cumhuriyet Dönemi 

Dünyadan sorumlu olma bilinciyle insanlığın yaşama imkânlarını iyileştirmek için bilim, teknik 

ve sosyal alanlarda okullar ve üniversiteler açmak, pozitif bilimlerde çağı yakalayabilmek 

günümüzde de önem arz etmektedir. Ancak toplumun dini temellerini korumak için 

ilim/medrese geleneğini günümüzde de yaşatmak isabetli olacaktır. Geleneksel eğitim, bir 

dönem ülkenin diğer bölgelerinde medreseler yerine evlerde ve de istisnai çabalarla ancak 

varlık gösterebilmiştir. Ülke genelinde yarım asra yakın devam eden bu inkıta, bilahare imam 

hatip ve ilahiyat okulları üzerinden yeni bir formatla, tabiri caizse, modern medrese eğitimiyle 

devam edecektir. Şark medreseleri ise, yasal bir zeminleri olmamasına rağmen, varlık alanlarını 

teşkil eden taşra ağırlıklı yerleşim bölgelerinde yaşayan insanların talep ve destekleriyle, sosyal 

ve kültürel dayanaklara sahip ve gözden uzak, geleneksel eğitim sunan kurumlar olarak 

günümüze kadar yaşamlarını sürdürmüşlerdir. İletişim ve ulaşım çağı olan günümüzde ise, 

görünürlükleri artmıştır.  

Cumhuriyet döneminde genel olarak medrese kurumu çeşitli tartışmalara ve siyasi tasarruflara 

konu olmuştur. Bazıları medresenin yozlaştığını, zamanının geçtiğini ve çağın yeniliklerine 

aykırı olduğu kabulüyle tasfiye edilmesi taraftarı olurken bazıları medresenin yerinden 

olmasını, “yerinden edilmesi” olarak görmüştür. İsmail Kara’ya göre olumsuz medrese 

edebiyatı, Osmanlı’nın gerilemesini haksız biçimde bu kuruma bağlamaktadır. Sonraları bu 

söylem baskın hale gelmiştir. “…giderek yeni bir medrese ve ilmiye tasavvuru ve bunun 

ardından ideolojik diyebileceğimiz bir medrese tarihçiliği ortaya çıkacaktır.”29 (Kara, 2013, s. 

89) Bu doğrultuda medresenin, kendisinin aslî görevi olan İslam ilimlerin eğitim ve öğretim 

görevini, pek çok etmenler tarafından engellenmeye çalışılmış olmasına rağmen tarih boyunca 

kesintisiz bir şekilde sürdürdüğü, orada aklî ilimlerin inkıtaa uğradığı iddialarının tümüyle 

                                                             
28 MSM, Muş Alparslan Üniv. Medrese Sempozyumu Kitabı, 2013, I, s. 87. 
29 Kara, İsmail, İlim Bilmez Tarih Hatırlamaz Şerh ve Haşiye Meselesine Dair Birkaç Not, Dergah Yay., İstanbul, 
2013, s. 89.  
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doğruyu yansıtmadığı, medreselerin çöküşünün yazılanların aksine, kendi sisteminden 

kaynaklanan bozuklukların değil ideolojik, siyasal, zihinsel ve sosyal değişmelerin sonucu 

olduğu, gerilemenin bu çok yönlü değişimlerin getirdiği zihniyetin medreseleri ihmal etmesi 

nedeniyle gerçekleştiği kanaatine ulaşan araştırmacılar da bulunmaktadır.30 (Sarıkaya, 1997, s. 

196-200) (Çakır, Bozan, & Talu, 2004) 

1913 yılında tesis edilen Medresetü’l-eimme ve’l-hutabâ, bilahare 1919 yılında Medresetü’l-

vâizîn ile birleştirilerek Medresetü’l-irşâd adıyla kurulmuştur. Ne var ki önce I. Dünya Savaşı 

ve arkasından gelen imparatorluğun tasfiyesi, bu okulların uzun süreli olmamasına neden 

olmuş, bilahare 3 Mart 1924 tarihli Tevhîd-i Tedrîsat Kanunu ile Maarif Vekâleti’ne devredilen 

medreseler tamamen kapatılmıştır.31 Yaygın olarak bilinenin aksine Tevhîd-i Tedrîsat 

Kanununda hiçbir eğitim kurumunun kapatılmasından söz edilmemiş, sadece yönetim ve 

denetimin Milli Eğitim Bakanlığı’na devri bahis konusu olmuştur. Ne var ki ilgili kanun 

teklifinde bulunan 57 isimden biri olan vekil Vasıf’ın bakanlığa getirilmesi neticesinde 

mekteplere dokunulmazken medreseler kapatılma yoluna gidilmiştir.32 (Öcal, 2011, s. 84-87) 

Gerekçesi ise, küçük bir düzenlemeyle giderilebilecek bir konu olan asker kaçaklığıdır. Kaldı 

ki, Mustafa Öcal’ın tespitine göre 1921’de çıkarılan Medaris’i İlmiye Nizamnamesinin gerekçe 

kısmında bütün medrese talebesi ve müderrislerin silahaltına alındığından bahsedilmektedir. 

Geriye kalan az bir kısım ise, ya muafiyete ya da tecile konudur. Dolayısıyla söz konusu 

gerekçe temelsizdir.33 (Öcal, 2011, s. 90-94) 

Bununla beraber yöneticiler, toplumdaki din görevlisi ihtiyacını göz ardı edememişler, çeşitli 

okullar kurarak ve bazı formüller bularak bu ihtiyacı giderme yoluna gitmişlerdir. Kanunun din 

görevlisi eğitimini düzenleyen 4. maddesi medreselerin kapatılmasına karşılık, imamlık ve 

hatiplik gibi dini hizmetlerin görülebilmesi için ayrı okullar açılmasını öngördüğünden bu 

okullar, 1924 yılında İmam Hatip Mektepleri adı altında 29 merkezde açılmıştır. Ne var ki 

sorumlu makamların ilgisizliği ve mezunlarının, gerek öğrenimlerini sürdürme gerekse meslek 

elemanı olma açısından istikbale dair bir beklentilerinin kalmaması nedeniyle 1929-1930 

öğretim yılında tamamen kapanmıştır. 1950’de din eğitimine duyulan ihtiyaç geniş bir 

toplumsal talep olarak daha yoğun bir şekilde dile getirilmeye başlanınca halkın geniş ölçüde 

sahiplenip inşa edeceği imam hatipler açılmıştır. 1954-1955 öğretim yılında bu okulların üç 

yıllık lise kısmı, mezunlarının yükseköğrenim görmesine imkân vermek amacıyla da ilki 

                                                             
30 Sarıkaya, Yaşar, Medreseler ve Modernleşme, İz Yay., İstanbul 1997, s. 196-200;  Çakır, Ruşen; Talu, Balkan 
"İmam Hatip Liseleri: Efsaneler ve Gerçekler". Tesev Yay., İstanbul, 2004. 
31 İpşirli, Mehmet, “medrese”, DİA, XXVIII, s. 334-335. 
32 Öcal, Mustafa, Osmanlı’dan Günümüze Türkiye’de Din Eğitimi, Dergah yy., İstanbul, 2011, s. 84-87. 
33 Öcal, Mustafa, age., s. 90-94. 
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1959’da İstanbul’da olmak üzere Yüksek İslâm enstitüleri açılmıştır. 20 Temmuz 1982 tarih ve 

41 sayılı Kanun Hükmünde Kararnâme ile İlâhiyat fakültelerine dönüştürülene kadar bu 

okullara sadece İmam-Hatip Lisesi mezunları kabul edilmiştir.34 (Ayhan, s. 191-192) 

İmam hatiplere sahip çıkan toplumun bu kurumlardan temel beklentisinin, din hizmetlerini ifa 

edecek âlimlerin yetişmesi ve yükseköğrenime hazırlayıcı genel kültür öğretiminden öte, 

çocuklarının din eğitimi ihtiyaç ve beklentilerini yeterli düzeyde karşılamak olduğu bazı 

araştırmacılarca ifade edilmektedir.35 (Korukçu, 2015, s. 195) Nitekim kurulduklarından bu 

yana, müfredatlarının %40’ı meslek; %60’da kültür ve fen derslerinden oluşmaktadır.36 

Mezunlarının çoğu da ilahiyat dışındaki alanları tercih etmektedir.37 Bu şekliyle çocuklarının 

kültürel ve fenni öğrenimini, milli değerlerin eğitimiyle beraber almasını isteyen vatandaşların 

yaygın tercihi olmaktadırlar. Ancak gerek klasik Arapça gerekse de hafızlık alanında ezbere en 

çok müsait olan yaşlarda gereği gibi eğitim verildiği söylenemez. Bunda çeşitli etkenler rol 

almaktadır. Örneğin sınavla girdiğimiz Ankara Merkez İmam Hatipte sınıf mevcudu, 

çoğunlukla altmış civarı olmuştu. Gerek trafikte gerekse de ders ve dönem aralarında ciddi bir 

zaman kaybı yaşanmaktaydı. Son zamanlarda MEB ve DİB işbirliğiyle hafız imam-hatiplilerin 

yetiştirilmesi ve gerek yatılı proje okulları gerekse de mahallinde eğitim imkânı sevindirici bir 

gelişmedir. Derslerini seven ve sevdiren bazı hocaların hakkı ise, her halükarda teslim 

edilmelidir.  

Son dönemlerde başta İstanbul olmak üzere, ülkenin Batı bölgelerinde bazı geleneksel 

medreselerin etkin bir varlık sergilediği gözlenmektedir. Bazı şehirlerde “Efendi” lakabıyla 

anılan ilim adamları, Klasik Osmanlı müderrislerden aldıkları tedrisatı, 10-20 yıl öncesine 

kadar bire bir ders vererek sürdürmüşlerdir.38 Bu tür tedrisattan geçen birçok isim, İHL ve 

İlahiyat Fakültelerinin ilk hocaları ve yöneticileri olmuş, bazıları da Diyanet İşleri Başkanlığı 

yapmıştır. Türkiye’de medrese adı altında faaliyet gösteren geleneksel medreselerin, dini 

meşrep ve anlayışlarını barışçıl biçimde sürdürdükleri ifade edilebilir. Bununla birlikte 

medreseli olduklarını vurgulayan ancak medrese geleneğindeki edeb mefhumuna aykırı 

davranan sayıca az bazı popüler şahıslar da bulunmaktadır. Bu şahıslar, dinin fürua dair mesaili 

üzerinden ötekileştirici bir söylem benimsiyor görünmektedir.   

                                                             
34 Ayhan, Halis, “İmam Hatip Lisesi”, DİA, XXII, s. 191-192. 
35 Korukçu, Adem, İmam Hatip Liseleri, Osmanlı Eğitim Mirası (Klasik ve Modern Dönem Üzerine Makaleler), 
Doğubatı yy. Ankara, 2015, s. 195. 
36 Korukçu, Adem, age, s. 196. 
37 Korukçu, Adem, age, s. 202. 
38 Bu konudaki tecrübeler için bkz., Mustafa Öcal, Tanıkların Dilinden Cumhuriyet Dönemi Din eğitimi ve Dini 
Hayat, c. I-III, Ensar Neşriyat, İstanbul 2008. 
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Taşra ağırlıklı şark medrese geleneği, bürokratik Mekânizmaya yetişmiş insan temin etmeye 

matuf olmaktan çok Arapça ve İslami ilimler ağırlıklı olduğu için de devlet eksenli 

düzenlemelerden genelde uzak kalmıştır. Ne var ki XX. asırdaki siyasi, sosyal ve ilmi 

düzenlemelerin güçlü etkisi, dolaylı yoldan bu geleneği de etkilemiştir. Söz konusu etkiler, şark 

medreselerini ülkedeki diğer ilmi kurumlarla karşılaştırarak etkide bulunması cihetiyle olduğu 

gibi onlardan etkilenmesi cihetiyle de olmuştur. İHL ve İslam Enstitüleriyle ilahiyat 

fakültelerinin resmi öğreticilerini tayin etmesi, medresenin yanı sıra bu kurumlarda da ders 

okuyan öğrenciler yoluyla medreseleri ilmi bakımdan etkilemiştir. Diğer taraftan İslami ilim 

geleneğinin büyük şehirlerde inkıtaa uğradığı zaman dilimlerinde Şark’ta yetişmiş birçok 

müderris, ülke genelinde medrese usulü ders okutmuş ya da dini rehberlik sunmuştur. Bu 

karşılıklı etkileşim, geçişkenlik, ulaşım, iletişim ve etkileşimin güçlendiği günümüzde daha 

barizdir. Medreselerde okumuş bazı gençler dışarıdan sınavlara girerek bilahare akademik 

kariyere adım atarak İlahiyatlardan etkilenmektedir. Dolayısıyla şark medreseleri, ülke 

merkezindeki dini eğitim tarihinden tamamen bağımsız değildir. Osmanlı havzasındaki eğitim 

kurumlarıyla cumhuriyet dönemi orta ve yüksek dini eğitim bu bakımdan da önem taşır. Ülke 

genelindeki tedrisat yöntemlerinin mukayeseli ele alınması faydalı olacaktır. Örneğin şerh ve 

haşiye kültürünün dini sabitelerle ilişkisine, medrese müfredatı ve eğitim geleneğine, hoca 

talebe ilişkisine değinilen bir eser, Trabzon yöresinden yetkin bir müderris olan Kutuz Hoca’nın 

oğlu olan İsmail Kara tarafından kaleme alınmıştır. Kara’nın Osmanlı tedrisat yöntemlerinin 

yanı sıra müfredatı şark medreseleriyle büyük ölçüde uyuşan ve yöre halkının dindarlığı, 

kültürel ve ilmi seviyesi üzerinde tarihi işlevler üstlendiği anlaşılan Karadeniz geleneğine, bir 

bakıma kuzey Şark medreselerine vakıf olduğu anlaşılmaktadır.  Biz çalışmamızda Doğu ve 

Güneydoğu’ya odaklandığımızdan Of medrese geleneğini incelemedik. Ancak bazı tarihi 

bilgilerden Harput ve Trabzon arasında güçlü bir ilmi alışveriş bulunduğunu bilmekteyiz.  

Cumhuriyet dönemine gelindiğinde tekke, zaviye ve medreselerin dönemin hükümeti 

tarafından kapatılmasının, Doğu ve Güneydoğu’da birtakım sıkıntılara yol açtığı, bununla 

beraber medreselerin devamını kesintiye uğratmadığı bilinmektedir. Şu var ki şark 

medreselerinin zayıflama nedenleri ülke geneline kıyasla nispeten farklılık arz eder. Dünya ve 

ülke genelindeki sekülerleşme ve maddiyatın öncelenmesi ortak etkenlerdendir. Bunların yanı 

sıra bölgede yaşanan şiddet ortamı hep ilmin yayılmasının aleyhine olmuştur. Şark medreseleri 

özelinde belirginleşen gelecek kaygısının yanı sıra medrese kurumunun tahfif edilmesi, nitelikli 

insan kaynağının medrese eğitiminden uzaklaşmasıyla sonuçlanmıştır. Yakın tarihimizde 

gerilimli bir ortamla yüz yüze bırakılmıştır. Yöre halkı arasında halen saygıya mazhar olsalar 

da İslami ilimlere ve toplumun dini hayatına hizmet eden bu kurumlar esasında kendilerine 

düzenli imkân sağlayacak, projelerine destek verecek kurumlara sahip olamamıştır. “Seksenli 
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yıllarda (medresenin) karşısına ansızın sanki medreseye son vermek için birileri tarafından 

dizayn edilmiş PKK ve Hizbullah ikilisinin çatışması çıkarılmış, böylece takriben bölgede 800 

yıllık bir mazisi olan Doğu medresesi hayata veda ederek tarihteki yerini almaya geçmiştir.”39 

Yukarıdaki etkenler ve modernleşme süreci şark medreselerine yönelik talebi düşürmüş, uzun 

süreli bir eğitim için medreselere gelen öğrenci sayısı azalmıştır. Günümüzde artış ve canlanma 

görülmektedir. Dicle İlahiyattan Ahmet İnan’ın tespitine göre, modernleşme süreci, geleneksel 

medrese epistemolojisinde farklılıklara yol açmıştır. Kürt medreseleri, Cumhuriyet döneminde 

sıkıntılar yaşadığı gibi Kürt aydınlanma sürecinde de dinî yaklaşımların Kürtleri mağdur ettiği 

konusundaki söylemlerden ötürü sıkıntı yaşamaktadır.40 (İnan, 2013, s. 38)  

Günümüzde bazı şark medreseleri, Diyanet İşleri Başkanlığı’na bağlı Yatılı Kur’an Kursu 

olarak eğitim faaliyetlerine devam etmekte; bazı medrese mezunları da dışarıdan ilahiyat 

okuyarak yeni açılan ilahiyat fakültelerinde araştırma görevlisi olmaktadır. Ancak bazı 

medreseliler söz konusu sınavları vermede ciddi biçimde zorlanmakta ve kabiliyetli olduğu 

alanlara denk düşecek başarıyı sınavlarda sergileyememektedir. Ülke genelinde olduğu gibi 

bölgede de hayır sahiplerinin son on beş yılda medreselere yönelik imar faaliyeti ve kamusal 

yönetimin teşviki medreselilerce takdir edilmektedir. Günümüzde bazı medreseler, 

geleneklerinin devamlılığını sağlayacak maddi imkânları kendi medreselerine özgü vakıflar 

kurarak ve farklı adlarla Kur’an Kursu yaşatma dernekleri oluşturarak şeffaf biçimde 

sağlamaktadır.  

Geleneksel bir medreseli olan muhterem pederimin ilim öyküsü ve medrese geleneğini yaşatma 

arzusu, Anadolu’daki birçok müderrisle belki benzerlik arz etmektedir. Bazı safhalarına şahit 

olduğum söz konusu tecrübeyi burada aktarmak isterim. 1940 başlarında Elazığ’da doğan ve 

şark medreselerinde ilim tahsil ettikten sonra Suriye’de okuduklarını pekiştiren babam ve 

hocam İzzeddin Yıldız, ilmin hoca üzerinden alınması gerektiğine kanidir. Klasik metinlerden 

öğrenileni usulünce öğretmeyi ve güncel meseleleri mezhep sistematiğiyle çözmeyi önemser. 

Söylenenler büyük âlimlerce hem de en güzel biçimde söylenmiş ve yazılacak olanlar, klasik 

kitaplarımızda en detaylı biçimde yer almıştır. Bize düşen bu kıymetli eserleri iyice okuyup 

öğrenmek ve anlaşılır biçimde öğretmektir. Bu düşünceyle merhum müderris Halil Aydın’la 

birlikte 1970’li yıllarda Gaziantep Nizip Kefercebel (Altındağ) köyündeki medresede fahri 

olarak birçok talebe okutmuştur. Bu derslerde Hanefi mezhebi metinlerini okuttuğu gibi Şafii 

mezhebi metinlerini de okutmuştur. Derslerini isteyene Türkçe isteyene de Kürtçeyle vermiştir. 

                                                             
39 Çiçek, M. Halil, Şark Medreselerinin Serencamı, Beyan Yayınları, İstanbul 2009, s. 17. 
40 İnan, Ahmet, “Modernleşme Sürecinde Medrese Epistemolojisindeki Dönüşümün İcazetlere Yansıması: İki 
Ana Örnek”, MSM, 2013, II, 38.  
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Suriye’de Arapça okuttuğu kitaplar da olmuştur. İlmin para karşılığı verilmesi ilmin izzetine 

sığmaz kabulüyle hiçbir ders için para almamıştır. 1982’de Ankara Ayaş İlhan köyüne imam-

hatip olarak tayin olunmuş ve bu köyde de onu aşkın yatılı talebeye ilim okutmaya devam 

etmiştir. 1986’da tayin olunduğu Ankara Keçiören’de namaz aralarında ilim okumak isteyen 

bazı öğrencilere klasik usulle ders vermiştir. Yapımına ön ayak olduğu cami lojmanının alt 

katındaki mekânı vaktini yeterince tedrisatla değerlendiremediğinden hareketle Kur’an 

Kursuna çevirerek tedrisatta bulunma isteğine cami cemaati destek olmamıştır. Çok sevdiği 

ders verme eylemi, bu gibi nedenlerle kesintiye uğradığında kaynak kitapları okumaya dalmış, 

uzun yıllar günlük 12 saatten fazla mütalaada bulunmuştur. İlçe müftüsü Hasip Asutay’ın birkaç 

hocayla birlikte fıkıh sorularına klasik kaynaklardan cevap bulma toplantılarından aldığı sürur 

halen aklımızdadır. Namazların ve günlük ihtiyaçların dışında ya sûfî meşrebince sessiz zikir 

ve sohbetle ya da ailevi bir faaliyetle meşgul olmuştur. Disiplinli bir aile reisi olmuş, evine hiç 

televizyon koymamış ve çocuklarını imam hatibe, kızını ilahiyata göndermiştir. Satırların 

yazarını ve kardeşini bilahare Suriye’de Arapça öğrenmeye göndermiş ve yaz aylarında da şark 

usulü okutmuştur. Asıl arzusu öteden beri klasik bir medrese açmak ve vade doluncaya kadar 

ilmi neşretmek yönünde olmuş, ne fıkhi meclisler ne de bireysel dersler medreseye olan 

özlemini dindirmiştir. 90’ların sonunda emekli olabilme imkânı doğunca hemen memleketi 

Elazığ’a dönmüştür. Babasından kalan yol kenarındaki tarlayı medrese için vakfetmiştir. 

Bilahare abisinin hibe ettiği tarlaya da medrese binasının yapılmasını kararlaştırmıştır. Söz 

konusu gayrı menkullerin kendi üzerine tapu edilmesine razı olmamış ve bunların şark medrese 

geleneğinin mezkûr binada yaşatılması için vakfa tapulanmasını istemiştir. İnşaat aşamasındaki 

maddi yardımın şeffaf biçimde kayıt altına alınması, hem hayırseverlerce hem de gerektiğinde 

kamusal otoritece denetlenebilmesi için öncelikle dernek kurulmasını sağlamıştır. Büyük 

çoğunluğunu akrabasının ve köylülerin yaptığı maddi yardımlarla ve Diyanet İşleri 

Başkanlığı’nın cüz’i desteğiyle söz konusu beş katlık inşaat nihayet bitmiştir. İntifa hakkı ilçe 

müftülüğüne verilmiş ve hayalindeki medrese, yatılı Kur’an Kursu formatında ilmi faaliyete 

başlamıştır. An itibariyle Bahçecik Kur’an Kursunda hafızlık eğitiminin yanı sıra şark usulü 

Arapça öğretimi, müftülüğün nezaretinde verilmektedir. Kendisi, yaşına ve hastalıklarına 

rağmen vaktinin çoğunu Kur’an Kursunda/medresede öğrencilerle meşgul olarak 

geçirmektedir. Eğitim ve öğretim öğrencilerden para alınmaksızın sürdürülmektedir.  

2. Şark Medreselerinin Özellikleri  

Makdisi, Nizamiye gibi büyük medreselerin kurulmaya başlamasıyla birlikte buraların ilmî 

hayatın merkezine yerleştiği iddiasındadır. Hâlbuki sonraki çalışmalar, mescitlerde, camilerde, 

evlerde, zaviyelerde vb. devam eden ve temel karakteri medresedekilerden farklı olmayan canlı 
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bir ilmi hayatın varlığını göstermektedir. İlmi hayatın merkezinde ne medrese ne başka 

müessese yer alır. Hoca-talebe arasındaki bireysel iletişim esastır. Medreselerin en önemli 

avantajı, vakıf gelirleriyle desteklenmiş maaş ve kalacak yer tahsisine imkân veren yerler 

olmalarıdır.41 Şark medreseleri öteden beri Hoca-talebe eksenli olmuş ve halkın gıda desteğiyle 

ayakta durmuştur. Vakıf geliriyle ya da resmi iaşeyle desteklenme talebi son dönemlerde söz 

konusu olmuştur. 

2.1.Şark Medreselerinin Bazı Özellikleri  

Dini sahih biçimde öğrenen dindar insan yetiştirme gayesi hedeflenmektedir. Bilindiği gibi 

insanın bilgi edinme arzusu, genel olarak karşılanması gereken manevi ihtiyaçlarından biridir. 

Gerek naslarda yer alan “ilm” kelimesinin ilgili bağlamlarda mutlak olarak zikredilmesi; 

gerekse de yaşamın gerektirdiği şartlar, Müslümanların dini veya dünyevi olduğuna 

bakılmaksızın çeşitli branşlardan ilmi tahsilde bulunmalarını gerekli kılmıştır. Bununla beraber 

dini eğitime yönelik bilgi, dünya ve ahiret mutluluğunun olmazsa olmazı olarak ayrı bir önemi 

haiz görülmüştür. Hz. Peygamber (s.a.s) döneminden günümüze uzanan tarihi uygulamalar da 

bu hususu ortaya koymaktadır. Eğitim ve öğretimle ilgili naslar; sahih dini bilginin 

öğretilmesini, nesillerin bu öğreti üzere yaşamaları için eğitilmesini bir vazife olarak Müslüman 

topluma yüklemektedir.   

Yaygın dini yaklaşım öğretilmektedir. Şark medreselerinin en başta gelen özelliklerinden biri, 

Ehli Sünnet anlayışını benimsemeleridir. Bu gelenek, bazı icazet metinlerde Seydalarının 

(kendilerine icazet veren geleneksel hocalarının) kesin vasiyeti olarak yer almaktadır. Mutedil 

bir İslam anlayışıyla farklı dinlerden olan insanlarla barış içerisinde yaşama imkânı sunan bir 

zihniyete sahip olmuşlardır. Medreseler, bir bütün olarak İslamî geleneğin korunması ve 

yaşatılması amacıyla ilimleri aslî kaynaklarından okuyup öğrenebilen, makasıdı İslam’ı 

benimseyerek topluma rehberlik edebilen kişileri yetiştirmeyi hedeflemişlerdir.42 (İsmetullah, 

2013, s. 153) Köklü şark medreselerinde sahabelerin bazısına yöneltilen olumsuz ithamlara 

rastlanmamaktadır. Müslüman nefreti içeren siyasi mezheplere ve bu tür dini söylemlere 

mesafeli bir yaklaşım sergilenmektedir. Köklü ifadesiyle kastımız, tarihi binalara sahip 

olmaktan çok yaşanılarak devralınan kültürdür. 

Şark medreseleri yöre halkı nezdinde ciddi bir etki ve itibara sahip olmuştur. Bölge insanının 

din eğitim-öğretimine, ahlaki hayatına, edebiyatına, kültürel unsurlarına ve sosyal 

                                                             
41 Yılmaz, Harun, age., s. 39. 
42 Sami, İsmetullah, Doğu Medreselerinde Eğitim-Öğretim (Çokreşi Örneği), MSM, 2013, II, s. 153. 
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yapılanmasına belirgin bir şekilde etkide bulunmuş, toplumu yönetme ve yönlendirmede 

önemli bir yer almış ve ilmi mirasın korunmasında ve gelişmesinde ciddi katkıları olmuş bir 

kurum olarak günümüzde halen faaliyetlerine devam etmektedirler.43 (Işıkdoğan, 2012, s. 45) 

Eski bir medreseli olan Mehmet Yalar’a göre, “Şark kültürü içerisinde Seyda, Mele ve Feqilerin 

bölge halkı üzerinde psikolojik, sosyolojik ve politik olarak oldukça önemli bir etkisi vardır. 

Medrese eğitimi çileli olduğu için ekonomik durumu iyi olanlar çocuklarına kıyamaz ve 

buralara göndermezlerdi. Seyda, Mele ve Feqilerin bundan dolayı çoğunlukla ekonomik 

durumları iyi değildir. Ancak bu durum, onlar için halk gözünde bir eksiklik değil, bir 

ayrıcalıktır. Halk, dinî konularda, ilim tahsilinde, toplumsal sorunlarda ve kişisel 

problemlerinde her zaman bu insanların kapısını aşındırmışlar ve hakemliklerine müracaat 

etmişlerdir.”44 Bu tür bilgilere merhum Abdülcelil Candan’ın Ulemanın Gücü adlı kitabında da 

rastlanmaktadır. 

Medrese ve müderrisler, fetva mercileri olmaları hasebiyle yörede hukuki bir rol ifa etmiştir. 

Makdisi’nin ifadesiyle klasik “medresenin (College) nihai ürünü, bilgisini iki şekilde ortaya 

koyan hocaydı. Onun asli vazifesi, müminler tarafından kendisine sorulduğunda, fetva denilen 

hukuki görüşlerini açıklamaktı. İkinci şekil ise, lisans talebelerine temel fıkıh dersini; lisansüstü 

talebelerine de fıkhi bir görüşe ulaşma ve onları muhaliflerin itirazlarına karşı savunma 

metodunu öğretmekti. Bu vazifeyi icra etmesi bakımından ona müderris ve vazifesine ya da 

kadrosuna da tedris denilirdi.”45 (Başoğlu, 2004, s. 90) 

Medrese eğitiminde, mütevazı imkânlara dayalı eğitim esas olmuştur. Medreselerin çoğunluğu, 

icazet alan müderrisin çevresinde, 15-20 kişilik öğrenci yekûnundan oluşan ve mütevazı 

imkânlarla konaklama ve iaşe imkânı sunulan köy ağırlıklı, hasbi yapılanmalar olmuştur. 

Mâverâünnehir uleması örneğinde olduğu gibi ders veren müderrislerin ciddi bir kısmı, bu 

hizmetleri karşılığında maddi destek almayı sakıncalı görmüştür. Diğer taraftan bazı Kürt 

beylerinin talebelerin masraflarını (iâşe ve ibatelerini) karşıladıkları birer medresesi olmuştur. 

Bazı müderrisler de çalışarak ya da ticaret yaparak geçinmiş ve talebe okutmuştur. Örneğin 

köylerde, pirinç tarlalarında kişisel emekle geçinerek 60 yılı aşkın ders vermiş usta bir müderris 

olan Molla Muhammed Zivingî’nin (1876-1971) sülalesi, 24 babaya kadar İslam âlimidir. 

(Timurtaş, 2008, s. 11) Yakın zamanlara kadar müderrisler geçimlerini, köy imamlığı 

yapmalarına mukabil köylüler tarafından zekât olarak belirlenen tahıl gibi ürünler aracılığıyla 

                                                             
43 Işıkdoğan, Davut, age, s. 45. 
44 Yalar, Mehmet “Seyda, Mele ve Feqilerin Bölgenin Dinî ve Kültürel Hayatındaki Yeri”, MSM, 2013, I, 460-
465.  
45 Başoğlu, Tuncay, George Makdisî, İslam Hukuku Araştırmaları Dergisi, Sayı: 4, 2004, s.90.  
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sağlamışlardır. Son zamanlarda geçimini diyanet görevlisi olarak köy imamlığından yani devlet 

maaşından sağlayanlar da bulunmaktadır. Bununla beraber teamül gereği gün boyu devam eden 

eğitim faaliyeti için ayrı bir ücret alınmamaktadır. Seydalar, öncelikli hedeflerinin müderris 

yetiştirmek olduğunu ifade etmektedirler. Sahada yapılan bir çalışmada Müderris ve öğrenciler 

amaçlarını, genel olarak ahlaki terbiye ve dinî bilgi vermek/almak, dinî alanda topluma hizmet 

vermek ve medrese kurumunun devamına katkıda bulunmak biçiminde ifade etmişlerdir. 46  

Tasavvuf ve medrese geleneği birlikte yürütülmüştür. Şark medreselerinde herhangi bir tarikat 

mensubiyeti olmayan müderrisler de bulunmaktadır. Ancak temelde tasavvufi kültürün etkisi 

birçok müderrisin şeyh veya halife olması hasebiyle çok barizdir. Örneğin Halil Günenç Hoca, 

ilmi tahsilinin çoğunu, Aslen Batman'ın Gercüş ilçesine bağlı Kayapınar (Aynkef) beldesinde 

1899 yılında doğan Mela Abdüllatif’in yanında yapmış, ilmi icazetini ise Norşin’deki Şeyh 

Muhammed Maşuk’tan (ö. 1976) almıştır. Halil Günenç’in verdiği bilgilere göre, “Üstad 

Abdüllatif, şark medreselerinde okumuş, 1924 yılında medreselerin kapatılması ve Arapça 

kitapların yasaklanmasıyla, tedris faaliyetini Suriyeli Çeçenlerin daveti üzerine Ra’sulayn’daki 

ilme saygılı ve cömert Çeçen köyü Safıh’da medrese açarak” sürdürmüştür. Bilahare hocası 

Ubeydullah El-Hizani’nin 1929 yılındaki vefatıyla Amuda’daki medresesinin tedrisini 

üstlenmiş, aynı zamanda Amuda büyük camisinin imamlığını da icra etmiştir. “Devlete bağlı 

dini okulların çoğalması ve maaş ihtirasıyla insanların buralara yönelmesiyle medreseye 

temayülün zayıfladığı 1968 yılına kadar”, aralarında Şam ve Halep’teki büyük camilerde 

imamlık yapanlarla müftü olan birçok âlim yetiştirmeye devam etmiştir. Son zamanlarda 

Müslim gibi hadis kitaplarını camide okutmakla yetinmiş olan Muhammed Abdüllatif Hoca 

1976 ‘da vefat etmiştir.”47 Mela Abdüllatif, tasavvuf terbiyesini, Suriye’nin kuzeyinde Şeyhü’l-

Arab, ve Şah-ı Hazne lakaplarıyla tanınan Şeyh Ahmed Haznevi’nin yanında almış ve onun 

halifesi olmuştur. Aslen Türkiyeli olan Ahmed Haznevi, ilmî icazetini, Diyarbakır/Silvan’da 

Molla Hüseyin Küçük Efendi’den; tasavvuf icazetini ise, Bitlis Norşin’de Şeyh Muhammed 

Diyaüddin’den almıştır. Siyasete girmeme ve para toplamama şartlarını koyduğu, ilim eksenli 

sûfî geleneği Türkiye’nin doğu ve güneydoğu bölgesinin yanı sıra Suriye’de yaymıştır.     

Medreselerin resmi bir geçerliliği yoktur. Bu geleneği yöre halkı yaşatmıştır. İaşe ve ibateler 

çoğu zaman köylü tarafından karşılanmaktadır. Müderris imamlar halk nezdinde fetva mercisi 

olarak görülmeleri, yöre halkının ağırlıklı dili olan Kürtçeyi en iyi konuşanlardan olmaları 

hasebiyle de farklı bir itibara sahiptirler. Öğrencilerin giderleri ise, çoğunlukla hayırsever halk 

tarafından karşılanmaktadır. Öğrenci/Fakhi/Fakî yetiştirmeyen, medrese faaliyetini 

                                                             
46Işıkdoğan, Davut, age., s. 68. 
47 Bkz., Demircan Nezir, Halil Günenç Hoca (Hayat ve Hatıratı), Beyan yay., İstanbul, 2004, s. 35-47. 
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yürütmeyen imam adayları, öteden beri halk tarafından ciddi bir beğeniyle karşılaşmamıştır.48 

Şark medreselerinin en önemli özelliklerinden biri olan hasbiliğin, bu kurumların eğitim 

faaliyetlerini sürdürmesinde itici güç olduğu anlaşılmaktadır. Ancak bu hasbiliğin bir sınırı 

olduğu gibi bir hukuk devletinde halkın öteden beridir benimsediği bir ilmi geleneğin yasal 

zemine oturtulmamış olması nakısadır. Mevcut Kur’an Kursları yönetmeliği kısa vadeli eğitim 

için oluşturulmuştur. Şark medrese geleneğinde ise, orta öğrenimden başlayıp yüksek dini 

öğrenime kadar uzanan on yıl civarı süren bir ilmi program hedeflenmektedir.  

Şark medreseleri, siyasi bir plan ve program içerisinde hareket etmemektedir. Parti kurma ve 

güç elde etme gibi bir niyetleri olduğu gözlenmemektedir. Şark medreselerinde devleti ele 

geçirme gibi politik düşünceler makes bulmamıştır. Zaten gerek hizmet ettikleri kitle gerekse 

de eğitim alanları böylesi politik bir hedefi neredeyse imkânsız kılmaktadır. Muteber 

müderrisler gizli ajandalı siyasi söylemleri benimsememiş ve böyle yapılara hiç 

eklemlenmemiştir. PKK, Hizbullah ve FETÖ gibi terör faaliyetlerinde bulunmuş örgütlere karşı 

hep mesafeli olmuşlardır. DAEŞ’in İslam’ı temsil etmediği, dahası İslamiyet’e ve 

Müslümanlara zarar verdiği, dini söylemli tedhiş hareketiyle insanları dinden soğuttuğu 

neredeyse ortak kabulleridir. Vasiyet, icazet, adap gibi duygusal açıdan çok etkili olan 

ilmi/tasavvufî Mekânizmalara sahip olmaları, medrese müntesiplerinin yaygın dini anlayış 

kültüründe olmayan etnik milliyetçilik gibi bazı ideolojik yaklaşımlara meyletmemelerini 

sağlamıştır. Ne Vahhabi ne de Şia eksenli akımlar bölgede taraftar bulmuştur. Ancak medrese 

geleneğine yaslanmayan ve medrese adı altında faaliyette bulunan bazı kişi ve oluşumlar bu 

açıdan istikrarlı olmayabilirler. Her halükarda medreselerin ülke ve medeniyet aidiyetinden 

kopmamaları ve hukuku’libad’a/ temel insan haklarına riayet etmeleri önem arz etmektedir.   

Öğrenci merkezli ve anlama eksenli bir okuma programı uygulanmaktadır. Her öğrenciye belli 

bir müfredat sunulmakla beraber öğrenci buna zorlanmamaktadır. Öğrencilerin tercihleri 

doğrultusunda ve kapasiteleri ölçüsünde, farklı dersler istemeleri durumunda hocaların buna 

yardımcı olmaları beklenir. Diğer bir ifadeyle, medresede öğrencilerin kapasiteleri, zekâ 

durumları ve ilgileri dikkate alınarak müfredat uygulanmaktadır. Medreselerde süre değil ilgili 

sıra kitaplarını anlayarak bitirme önceliklidir. Öğrencilerin bu kurumlarda okumaları mecburi 

olmadığı gibi, belli bir sürede belli dersleri bitirme zorunlulukları da yoktur. Öğrenciler 

medresede gün boyu devam eden yoğun öğrenimlerini yatılı olarak gerçekleştirirler.  

                                                             
48 Konu hakkında bilgi sahibi olanlardan Abdulhadi Timurtaş’ın, Doğu medrese geleneğine dair Mehmet 
Erken'in sorularını cevapladığı röportajdan, Bkz., http://www.dunyabizim.com/dogu-
medreseleri/25885/abdulhadi-timurtas-ile-dogu-medreseleri-uzerine Erişim Tarihi, 24.04.2017. 
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Şark medreselerinde hafızlık ve kıraat geleneği zayıftır. Bölgedeki eski medrese 

müntesiplerinin ciddi bir kısmı, Kur’an’ı usulüne uygun olarak okuyamamaktadır. Bunda 

Kur’an’ın manasını anlayabilecekleri Arapça bilgisini esas almalarının payı olmakla beraber 

bölgede kıraat ilmini öğretecek yeterli sayıda hoca bulunmamasının da etkisi vardır. Son 

dönemde Diyanet İşleri Başkanlığı’nın etkisiyle bu alanda olumlu gelişmeler görülmektedir.  

Şark medreseleri ilmi eser yazmak yerine geleneğe nüfuz edebilecek âlim yetiştirmeye 

odaklanmıştır. Okuduğunu yazmanın ilmi önemi ihmal edilmiş görünmektedir. Doğrusu, şerh 

ve haşiye geleneği bir ölçüde devam etmiştir. Ancak böyle bir konuma erişmek için ilimde on 

yıllar alan bir derinleşme arandığından yazı yazmak bir alışkanlık olarak yaygın biçimde kabul 

görmemiştir. Şerh ve haşiye kültürünü merkeze alarak daha çok Medrese müfredatıyla ilgili 

detaylı teşhisleri barındıran bir eser kaleme alan İsmail Kara, medreselerde hâkim olan şerh ve 

haşiye geleneğinin ilim tarihi açısından önemini bazı örneklerle destekleyerek ortaya 

koymaktadır. Diğer taraftan İmam Nevevi gibi âlimler şerh ve benzeri de olsa eser yazmanın 

zihinde dağınık halde bulunan bilgileri derleyip toparlayacağını ifade etmişlerdir.  

Eğitim-öğretim faaliyetleri, Seyda ve müderrislerin eliyle yürütülmektedir. Baş müderris olan 

Seydalar, medresede hem idari işlerin hem de eğitim-öğretim işlerinin düzenli olarak 

yürütülmesinden sorumlu kişilerdir. Seydalar, vakitlerinin büyük kısmını medresede ders 

vermekle geçirirler. Müderrisler, medreselerdeki fonksiyonları itibariyle, Osmanlı 

medreselerinde muīd olarak isimlendirilen yardımcılara benzemektedirler. Medreselerde 

okuyan öğrencilerden üst seviyede olanları seydalar okuturken, geriye kalan öğrencileri 

müderrisler okutmaktadırlar. Bu görev için aldıkları ücret bugünlerde genellikle Bin TL 

civarındadır. Müderrislerin aldığı aylık maaşlar halk tarafından karşılanmaktadır. Medreselerde 

okuyan öğrencilere genellikle fakka/faki adı verilmektedir.  

Şark medreseleri tarihin bazı dönemlerinde zayıflamış ama hiç kesintiye uğramamıştır. Eski 

dönemlere kıyasla zayıflamalarına rağmen eğitim faaliyetlerini ısrarla devam ettirmektedirler.49 

Gerek medrese hocaları gerekse de halk söz konusu ilmî geleneği sürdürmede ısrarcı 

davranmıştır.  Bunda medreselerin merkezî bütçeden desteklenmemesinin yanı sıra periferide 

olmalarının da etkisi vardır. Bununla beraber son dönemde bölge halkı arasında yaygınlaşmaya 

yüz tutan narsisizm, sekülerleşme ve kadim değerlerden beslenmeyen popülerleşme, medrese 

kurumuna yönelik en ciddi tehdit olma niteliğini halen sürdürmektedir.    

Günümüzdeki medreselerin toplum nezdindeki etkinliği, eskiye kıyasla zayıflamıştır. 

Günümüzde, son zamanlarda yaşanan küresel ölçekli hızlı sosyal değişimin de etkisiyle, 

                                                             
49 Çiçek, M. Halil, age, s. 38-41. 
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bölgedeki şartların değiştiği, bölgenin ve Müslüman kültürünün yabancı olduğu bazı ideolojik 

yaklaşımların menfi etkisinin yanı sıra öğrenci adaylarındaki gelecek endişesi bu azalmada 

etkilidir. Son 20-30 yılda, medreselere olan talebin azaldığı gözlenmektedir. Bununla beraber 

son on yıllık dönemde ülke yönetiminin de etkisiyle yoğun bir medrese yapımına gidildiği 

gözlenmektedir. Bu nisbi canlılık, Rıza’yı Bari esas alındıkça iyiliğin yaygınlaşmasına hizmet 

edecektir. Şark medreselerinin çoğalması, makasıdı İslam’ı gözeten zihniyetten, ülkelerine olan 

aidiyetten, toplumun ve yöre halkının kültürel değerlerinden kopuk bir yaşam tarzına 

yönelmedikleri sürece, olumlu biçimde tezahür edecek bir gelişmedir. 

Bu bağlamda bir din eğitimcisinin saha çalışmasındaki şu veri önem arz etmektedir: “Yapılan 

anketlerde öğrencilerin %52,5’i dinî bilgi almak için, %37,7’si ise imam olmak için medresede 

eğitim aldıklarını ifade etmişlerdir. %50’si medrese eğitiminden sonra ‘imamlık’ yapmayı, 

%31,5’i ise ‘medrese kurmayı’ düşünmektedir. Seydaların medreseye öğrenci âlimında 

ilköğretimi bitirmiş olma şartını aradıkları ve öğrencileri medrese eğitimiyle birlikte dışarıdan 

bitirilebilecek devlet okullarında okumaya yönlendirdikleri görülmektedir. Seydalarla yapılan 

görüşmelere göre, daha önceki dönemlerde daha çok öğrenci olduğu gibi bir öğrencinin 

medresede kaldığı süre, günümüze oranla daha çoktu. Buna göre bir önceki medrese neslinin 

medreselerdeki eğitim süresi ortalama 10-15 yıldı. İki nesil geride ise bu sürenin 15 ile 20 yıl 

arası sürdüğü, hatta bazı öğrencilerin bu süreyi daha da uzattığı anlaşılmaktadır. Yukarıda 

yapılan değerlendirmelere göre medrese eğitim süresinin günümüzde biraz daha kısalmış 

olduğu gözlenmektedir. Yapılan görüşmelerde bu sürenin 6 ile 9 yıl arasında değiştiği 

anlaşılmıştır.50 

Medrese eğitimi, birebir eğitim, metin ezberi, müzakere ve mütalaa yoluyla olmaktadır. 

Mütalaa, kişinin vereceği/alacağı derse önceden hazırlanması anlamına gelmektedir. Buna göre 

seyda veya öğrenci, vereceği/alacağı dersin konusunu önce ders kitabına, daha sonra da 

erişebildiği diğer kitaplardan veya şerhlere bakarak konunun çerçevesini anlamaya ve 

anlaşılması zor yerlerini tespit etmeye çalışır. Medrese eğitiminin temelini oluşturan dil 

bilimleri –özellikle sarf/nahiv konuları ile fıkıh ve mantık dersleri birebir eğitimle 

gerçekleştirilmekte; idâfi/ek ders diye tanımlanan tefsir, hadis, siyer, vb. din bilimleri dersleri 

ise Arapça gramerine ve kelime haznesine sahip öğrencilere toplu şekilde verilmektedir. Son 

tahlilde bu ayrımda, sıra (réz) kitapları ve diğer kitaplar açısından bir ayrışmanın da fark 

edildiği zikredilmelidir.51 Bire bir dersler seydanın önünde diz çökerek işlenmektedir. 

Medreselerde okunan kitapların esasını teşkil eden bu metinler, medrese eğitim anlayışı gereği 

                                                             
50 Işıkdoğan, Davut, age s. 81. 
51 Işıkdoğan, Davut, age., s. 71. 
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ezberlenmekte, metinler hakkında yazılmış olan şerh ve diğer eserler ise, ezberlenen metnin 

anlaşılması için okunmaktadır. Bununla birlikte ezberi yapılan metinlerin eser itibariyle belli 

bir yere kadar olduğu anlaşılmaktadır.52 Medrese eğitim sistemi içerisinde uygulanan 

yöntemlerden birisi de seydasından dersini alan her bir öğrencinin gün içerisinde en az üç beş 

arkadaşıyla dersini müzakere/tekrar etmesidir.53 Şahsen, ilahiyatı içeriden medrese klasiklerini 

de geleneksel usulle okumuş biri olarak, en çok istifade ettiğim yöntem birebir ders yöntemi 

olmuştur. Medreselerde yoğun okumanın, ezber ve metin tahliliyle fıkhi melekenin; 

İlahiyatlarda ise, ihtisaslaşma, muhakeme ve fikri ifade kabiliyetinin öne çıktığını müşahede 

etmişimdir.   

Diyanetin ilk akademisi olan Haseki İhtisas Merkezi’nin emektar hocalarından Halil Günenç’in 

siyer vakfındaki konuşmasında tarihçi Adnan Demirci’nin “Hocam bir eğitim kurumundayız, 

mektep ve medrese arasında çocuklarımızı eğitmeye çalışıyoruz. Sizin döneminde eğitim 

şartları, eğitim yöntemleri nasıldı?” biçimindeki sorusuna verdiği cevap bu medreselerin 

işleyişi ve günümüz resmî eğitim kurumlarından farklı olan yönlerini ortaya koymaktadır. Halil 

Günenç Hoca: “Değişikti. Bizimki özel olduğu için bizim durumumuz ayrı. Bizimkinde haftada 

altı gün, sabahtan akşama kadar tedrisat devam ediyordu. Sabah namazından öğlene kadar 

dersler devam ediyor, sonra müzakere faslı başlıyordu. Gecede mütalaa yapılıyordu. Bilhassa 

benim zamanımda fıkıh, hadis ve tefsir dersleri öğle ile ikindi arasında veriliyordu,  ama bu 

zamanda durum değişiktir. Okullarda esasen bir anahtar veriliyor. Hakiki, istediğim gibi ilim 

şey (tahsil) edilmiyor. Okunan tefsir dersi azdır. Okunan hadis dersi azdır. Okunan fıkıh dersi 

azdır. Özel olarak çalışanlar vardır. Yetişeni çok iyidir, ama o özel olarak yetişiyor. Cumartesi 

ve Pazar günleri tatil olduğu için mutlaka talebelerin bu günleri (özel olarak) değerlendirmeleri 

gerekiyor. Mutlaka buna büyük ihtiyaç vardır. Yoksa ilahiyat fakültesinde istediğimiz gibi ne 

tam bir fıkıh dersi tahsil ediliyor ne hadis veriliyor ama tam değildir. Bunun için tatil günlerinde 

mutlaka bu tatilden istifade etmeleri gerekiyor. (34:00) (Öğrenci) Sadece ilahiyat fakültesini 

bitirmekle yetinirse yarın pek bir şey elde edemez. Haseki eğitim merkezinde birçok zayıflıkları 

olduğunu görüyorduk. 2.5 senede yetişemiyor. Mümkün de değil. Özel olarak eğitim verilmese 

faydası olmayacak.”54 

Beş vakit namaz kılma ve büyük günahlardan kaçınma anlamında asgari dindarlık şarttır. Bu 

husus, hem hocada hem de talebede aranmaktadır. Bir parçası oldukları eğitim-öğretim 

faaliyetlerinden herhangi bir ekonomik getiri beklentisi içerisinde olmadıkları ve yaşamlarının 

                                                             
52 Işıkdoğan, Davut, age., s. 74. 
53 Işıkdoğan, Davut, age., s. 79. 
54 http://www.siyertv.com/vakit-vefa-vakti/ Erişim Tarihi, 10.03.2017. 
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büyük bir kısmını söz konusu eğitim faaliyetlerine ayırdıkları göz önünde bulundurulursa, 

seydalar ve öğrenciler tarafından medreseye atfedilen amaçların daha çok dinî hassasiyetler 

üzerinden şekillendiği anlaşılmaktadır. Güneydoğu medreseleri, teşkilat yapısı itibariyle gayet 

iyi işletilen bir organizasyona sahiptirler. Buna göre seyda, medresenin baş sorumlusudur ve 

kendisinin görevlendirdiği kişilerin de yardımıyla medresedeki eğitim-öğretim işlerinin ve 

günlük hayatın akışına yön vermektedir. Yazılı kanun ve kurallar olmadığı halde, genel işleyiş, 

kurum içi saygı ve sevgi ekseninde yürütülebilmekte ve bu sayede sonraki kuşaklara 

taşınabilmektedir. Medreselerin bu yönüyle modern eğitim kurumlarından ayrıştığı ifade 

edilebilir.55 Medreseye özgü adap kültüründe bazı sıkıntılar olsa da, genel özellikleri itibarıyla 

bireysel ve toplumsal açıdan olumlu yönleri ağır basan tezahürlere sahip görünmektedir. 

Medreselerin birçoğunda üç dil konuşulmaktadır. Ancak medrese öğrencileri, akıcı Türkçe ve 

pratik Arapça noktasında yeterli değildir. Bununla birlikte Kürt olanlar Türkçe’nin yanı sıra 

Kürtçeyi konuşabildiği gibi Arap olanlar da Kürtçeyi konuşabilmektedir. Bazı Türk öğrenciler 

de Kürtçeyi anlar hale gelmektedir. Hemen hepsi fasih Arapçayı anlayabilmektedir. Ne var ki 

ana dilleri dışındakileri akıcı ve edebi biçimde konuşamamaktadırlar. Medresede eğitim gören 

bir öğrencinin gramere hâkimiyeti varken ve herhangi bir Arapça dinî kitabı okumada sıkıntısı 

söz konusu değil iken, günlük konuşmalarda Arapçayı kullanamadığı gözlenmektedir. Bu 

durum konuşma pratiğinin olmamasıyla ilgili olabilir. Nitekim medreselerde hem ders 

esnasında, hem de günlük ilişkilerde ağırlıklı olarak ana dillerin kullanılması, böyle bir pratik 

yapmaya imkân bırakmamaktadır.56 Dilsel yeterlilik, belli bir program çerçevesinde 

kazanılabilecek hususlardandır. Nitekim konuyla ilgili tecrübeleri olan Ahmet Ağırakça şu 

hususlara değinmektedir: “Medreselerin son durumu, onların Arapça gramerin esasını teşkil 

eden Sarf ve Nahiv öğretim merkezleri olduklarıdır. Bu konuda doğulu ve Karadenizli 

hocalarımızın üzerine başka bir merkez yoktur. Ancak alet ilimlerinin modern yöntemlere göre 

daha kolay ve sürdürülebilir bir şekilde yeniden ele alınması ve yeni bir yöntem geliştirilmesi 

gerekiyor.”57 

Medreseler her zaman belli bir ders müfredatını takip etmemektedir. Bu durum, müfredat ve 

okutulan eserlerin belirlenmesinde Seydaların bireysel tercihlerinden kaynaklanan küçük çaplı 

farklılıkların yaşanmasına sebep olmaktadır. Medresede sunulan eğitimin, hem dil bilimleri 

alanında hem de din bilimlerine ait, fıkıh (Şafii fıkhı), akaid, tefsir, hadis, siyer, mantık ve artık 

tecvid gibi alanlarda öğrencilere yeterlilik kazandırdığı ifade edilebilir. Bununla beraber farklı 

                                                             
55 Işıkdoğan, Davut, age., s. 81. 
56 Işıkdoğan, Davut, age., s. 77.  
57 Ağırakça, Ahmet, “Medreselerin Islahı Çerçevesinde Tekliflerimiz”, MSM, I, s. 299. 
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İslam’ın beş temel makasıd esasını ihmal etmeksizin farklı fikir ve görüşlere ulaşmayı dışlayıcı 

bir zihniyette fikir özgürlüğü prensibine aykırıdır. Şafiilik ile sınırlı kalan fıkıh bilgisi, başta 

DİA olmak üzere, günümüzün bazı değerli akademik çalışmalarına kapalı bir eğitim müfredatı, 

içine kapanabilir. Ancak bu tür eğitimler icazet sonrasına bırakılabilir. İbn Aşur, ders verirken 

öğrencinin durumunun mutlaka göz önünde tutulması gerekliliğine değinir. Derslere yeni 

başlayan bazı müderrislerin ders işlerken her bir alana girmesinin kişisel meziyeti gösterme 

arzusundan neşet ettiğini, kendisinin de önceleri “Ecrumiyye” dersini verirken Şatıbi’nin 

Elfiyye şerhlerine; İsagoci dersini verirken de İbn Sina’nın Necat adlı eserinden meselelere 

dalma yanlışına düştüğünü ama sonucunda bunları terk ettiğini bildirir.58 

Medreselerde eğitim-öğretim bağlamında uygulanan yöntemler, geleneksel yöntemlerdir. 

Konular takrir, soru-cevap, tartışma ve münazara gibi geleneksel yöntemlerle öğrencilere 

kazandırılmaktadır. Yanı sıra bire bir eğitim, bireysel tekrar, ikili tekrar/müzakere, mütalaa, 

ayakta gidiş-gelişlerle metin ezberi yapmak gibi yöntemler genel eğitimin bir parçası olarak 

günümüzde sürdürülmektedir. Modern eğitim yöntemleriyle benzerlik göstermemesine karşın, 

bu yöntemlerin medreselerde verilen eğitim-öğretim faaliyetlerinin başarısına katkıda 

bulunduğu söylenebilir.59 İlahiyat fakülteleri güncel dini ihtiyaç ve tezahürler hakkında daha 

başarılı görünmektedir. Öğrencinin yazı kabiliyeti ve ifade alışkanlığı kazanması daha bir 

önemseniyor görünmektedir. Nitekim müderris Fethullah Ayte bu bağlamda şu kanaatini 

serdetmiştir. “İlahiyat fakültelerinin çevrelerindeki medreselerle devamlı irtibat halinde 

olmaları gerekir. Bu husus, medreselerin çağın gerçeklerini yakalamaları açısından oldukça 

önemlidir.”60Günümüz itibariyle müfredatın ağırlıklı olarak dil ilimlerine yoğunlaştığı 

anlaşılmaktadır. Dil İlimleri: Sarf, Nahiv, Vaḍ, İştiḳāḳ, Meānī, Beyān, Bedī, Şiir ve Lugat’ın 

yanı sıra Şer’î İlimler: Fıkıh, Usul-i Fıkıh, Tefsir, Hadis, İslam Tarihi, Ahlak ve Kelam ile 

Mantık ve Felsefeden oluşan Felsefe İlimleri ve Münazara ile Hat uzun vadede 

okutulmaktadır.61 Özdoğan’a bu konudaki görüşlerini aktaran bir medrese hocası şu ifadeleri 

kullanmıştır: “Şimdiki muasır usuller kolay. Bu eski usul kitapları ise dil ve gramer açısından 

o kadar muğlâklar ki okunmaları zor idi. Belki de müelliflerinin çoğu Arap olmadıkları içindir 

(Farisi, Osmanlı, Özbek, İranlı, Iraklı vb.). İşte mana o kadar muğlak idi ki mana anlaşılana 

dek, fakkanın başı çatlardı. Bu yüzden bugün biz bu eserlere fazla önem vermiyoruz. Haberdar 

olacakları kadar bir miktar okutuyoruz. Daha çok, Mısır’da ve Ezher’de ve diğer muasır Arap 

ülkelerinde mesela el-Cāmiatu’l-İslāmiyye fī’l-Medīneti’l-Munevvere gibi yerlerde usul ve 

                                                             
58 İbn Aşur, age., s. 11. 
59 Işıkdoğan, Davut, age., s. 82. 
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belâğata dair eserlerden, kolay oldukları için okutuyoruz. İşin aslı, öğrenciler o eski eserlerin 

hakkından gelebilseydi, çok daha zeki olurlardı; çünkü bu eserler zihni açıyorlardı.”62  

3.Osmanlı Medreseleriyle Şark Medreseleri arasındaki Farklılıklar 

Osmanlı medreseleriyle şark medreseleri arasındaki bazı farklılıklara dair ilk dikkat çekici 

tespitlerin Davut Işıkdoğan tarafından Ankara İlahiyat Dergisi’nde yayınlanan bir araştırmada 

bulunduğunu görmekteyiz. Orada yer alan tespitleri koyu puntoyla vurgulu biçimde 

değerlendirerek aktarmanın daha faydalı olacağına kaniyiz. Ancak belirttiğimiz hususların 

birçok başlığı müstakil biçimde ele alınacak derecede kapsamlıdır. Din eğitimcilerinin bu 

alanlarda araştırma yapmaları daha doğru bilgiler ortaya koyacaktır. 

Davut Işıkdoğan: Kurumsal yapı açısından Osmanlı Medreselerini “Devlet desteklemiştir ve 

kurumun hukuki zemini vardır.” “Doğu/Güneydoğu (Şark) Medreseleri “Devlet desteği 

alamamıştır ve kurumun hukuki zemini yoktur.” 63 

Değerlendirme: Osmanlı Medreselerine devletin yanında ahali de destek olmuştur. Özellikle ilk 

kademelerdeki eğitim çoğunlukla sivil finansmanlıdır. Doğu/Güneydoğu (Şark) Medreselerinin 

devlet desteği alamadığı vakıadır. Osmanlı medreselerinin hukuki zemini yüzyılın başındaki 

düzenlemelerle illegal hale gelmiştir. Osmanlı döneminde hukukî bir hüviyeti haiz olmasa da 

şark medreseleri legal addedilmiştir. Ancak an itibariyle kurumun hukuki zemini yoktur. Son 

yıllarda Kur’an kursu formatında medrese eğitimi verenler DİB aracılığıyla, özellikle de 

müderrislerin köy imam-hatipliği ve K.K Öğretmenliği gibi maaş alabildikleri kadrolarda 

istihdam edilmeleri yoluyla finansal açıdan desteklenmektedir. Osmanlı medrese geleneğinin 

günümüz şartlarına göre de bir hayli pratik olan yönleri bulunduğu söylenebilir. Bu geleneğin 

bazı olumlu özellikleri günümüzde şark medreselerinde yaşamaktadır. Osmanlı’da “büyük 

medreseler, esasen bir vakıf kurumu olduğundan işleyişi, malî kaynakları, bunların kullanılması 

ve denetlenmesi tamamıyla vakıf kuralları içinde yapılırdı. Kadılar derslerin şartlara uygun 

yapılıp yapılmadığını, yolsuzluk vb. konuları bazen şikâyet üzerine, bazen re’sen teftiş ederdi. 

Osmanlı sisteminde talebelerin hangi medresede okuduğu değil hangi hocalardan ders aldığı 

önemliydi. Özellikle icazetnamelerde hoca silsilesine vurgu yapılırdı. Medreseler genellikle tek 

katlı, bir avlu etrafında bir dershane ile talebe odalarından oluşan kâgir binalardı. Hocaya, 
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talebeye ve diğer personele yemek ve yiyecek medresenin bağlı olduğu imaretten dağıtılıyordu. 

Talebeler, üç aylarda ve özellikle ramazanlarda cerre çıkarlardı.”64  

3.1 Osmanlı Medreselerinde Resmi Vakıf Sistemi İşlemektedir. Doğu/Güneydoğu 

Medreselerinde İse Resmi Vakıf Sistemi Yoktur. 

Değerlendirme: Osmanlı Medreselerinde Ahaliden zengin olanların ve bazı hayırseverlerin de 

gayrı resmi vakfiyeleri bulunmaktadır. Bununla birlikte resmi vakıflar ağırlıklıdır. “Selçuklu ve 

Osmanlı medreselerinde sadece eğitim yapılmıyor, aynı zamanda talebe ve hocaların yeme-

içme, iâşe ve barınma ihtiyaçları da karşılanıyordu. Medreselerin temel finans kaynakları 

vakıflardır. Vakıfların süresiz olarak medrese eğitimine tahsis edilmesi, eğitimde özgürlüğü ve 

fırsat eşitliğini sağlamıştır. Bu şekilde hem ekonomik kaygılarla ilmin birtakım sınıfların emri 

altına girmesinin önüne geçilmiş, hem de eğitim imkânı olmayan kişi ve ailelerin önleri 

açılmıştır. Vakıflar dışında da medreselerin birtakım mâlî kaynakları olmuştur. Bunların 

başında idareci ve zengin kesimlerin bağışları ve halkın gönlünden koparak verdiği cerr başı 

çekmektedir”65  

Ekonomik güvencenin, ilim ve bilimin yayılmasını önemli ölçüde etkilediği görülmektedir. 

Konu İslami ilimler ve maddiyat olunca, ihlasın zedelenmemesinin ayrı bir önem taşıdığı büyük 

âlimlerce ifade edilmiştir. Maveraünnehir uleması, Nizamiyeyle birlikte kurumsal yapıya 

kavuşan medreselerin maddi güvenceye kavuşmasını, müderris ve öğrencilere maaş ve burs 

verilmesini ilmin itibarını düşüren bir davranış olarak değerlendirmiş, ilmin para karşılığında 

öğretilmesini doğru bulmadıklarını belirtmişlerdir.66 Bu tepki ulemanın ilmin izzetini 

gözetmede ne kadar hassas olduklarına delalet etmektedir. Diğer taraftan farzı kifaye 

mesabesinde olan bir toplumsal görevin hakkıyla ifa edilmesi sorumluluğu da vardır. Geçim 

endişesinden sıyrılan müderrislerin kendilerini ilme adama oranları kadar, ilmi çıtanın grafiği 

de tespit edilmelidir. Bu açıdan şark medreselerinin öteden beri halk dışında ciddi bir güvencesi 

olmamıştır. Bu destek de medrese inşası, zekât, günlük yemek gibi pratiklerle tezahür etmiştir. 

3.2. Eğitimin Tatil Günleri Salı Ve Cuma Günleridir. Doğu/Güneydoğu Medreselerinde 

İse, Perşembe Öğleden Sonra İle Cuma İkindi Arasıdır. 

Değerlendirme: Son zamanlarda Anadolu’nun hem doğusunda hem de batısındaki 

medreselerden Yatılı Kur’an Kursuna dönüşenler hafta sonu tatili yapmakta, dışardan İHL 

                                                             
64 İpşirli, Mehmet, “medrese”, DİA, XXVIII, s. 330. 
65 Sırım, Veli, “Selçuklular ve Osmanlı Döneminde Medreselerin Mali Kaynakları”, MSM, 2013, I, 569-571. 
66 Özaydın, Abdülkerim, “Nizamiye Medreseleri”, DİA, XXXIII, s. 33.  
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okuyanlar meslek dersleri almak için imam hatiplere gitmektedir. Kanaatimizce Arapça ve fıkıh 

gibi zaten aldıkları meslek dersleri için değil de Coğrafya ve Matematik gibi dersler için bu 

uygulama devam etmelidir. Özellikle de taşrada Ortaöğretim sistemi taşımalıya döndükten 

sonra, hafta içi gidip gelmelerde ve ilmi bir imkân sunmaktan uzak ev ortamında kaybolacak 

zamanların telafi edilme imkânı doğacaktır. 

3.3.Osmanlı Medreselerinde Eğitim Dili, Arapça Ve Osmanlıcadır. Öğretim Süresi, 12 

yıldır. Doğu/Güneydoğu Medreselerinde İse, Eğitim Dili, Kürtçe Ve ArapçaDır. Öğretim 

Süresi, 6-10 Yıl Arasıdır. 

Değerlendirme: Kürtçenin yaygın olarak Kurmanci lehçesi kullanılmakla birlikte, Zaza’ca 

lehçesi de kullanılmaktadır. Son dönemlerde öğrencinin talebine binaen bazı derslerde bu 

dillere Türkçe de eklenmiştir. Osmanlı döneminde Şark medreselerinin eğitim süresi, asgari on 

yıldan başlamaktaydı. Cumhuriyetin ilk döneminde ise, gerek askerlik gibi zorunlu görevler 

gerekse de müfredatın hafifletilmesi bu süreyi yedi-sekiz yıl civarına düşürmüştür. Bedelli 

askerliğin yaygınlaşması ve zorunlu eğitim süresinin uzatılması bu hususu etkileyecektir.  

3.4.Osmanlı Medreselerinde Müderris, Ruus İle Resmi Görev Alır. İcazetin (Diploma) 

Resmi Geçerliliği Vardır. Eğitimde Genellikle Toplu Şekilde Ders Verilir. 

Doğu/Güneydoğu Medreselerinde İse, Müderris, Fahri Görev Alır. İcazetin Resmi 

Geçerliliği Yoktur. Genellikle Birebir Ders Verilir. 

Değerlendirme: Osmanlı döneminde de kendi el emeği veya ahalinin desteğiyle geçinen 

merkezi medrese müderrisleri vardır. Şark medreselerinde öteden beri fahri olarak devam eden 

tedrisat, cumhuriyetin ilk dönemlerinden beri gözden ırak bazı kalabalık medreselerin yanı sıra 

küçük öbekler halinde ev ortamlarında yahut cami köşelerinde devam etmiştir. Müderrisin ve 

medresenin masrafları çoğu zaman köylü tarafından karşılanmıştır. Diyanet İşleri Başkanlığı 

tarafından yapılan mele âliminde icazet etkili olmuştur. Görevlendirilen Mele sayıları sosyal 

medyada abartıldığı gibi on binler oranında değildir. Fahri görevlendirme sayısı bini geçmez. 

Altı yüz civarı şark medreselerinden mezun melle âlimi yoluyla gerçekleşmiştir. Alımların 

yaklaşık dört yüz kadarı da ülkenin Karadeniz bölgesiyle batısındaki mollalardan oluşmaktadır. 

Birebir dersler, Fıkıh, Nahiv ve Mantıkta; toplu dersler diğer ilimlerde söz konusu olmaktadır. 

3.5.Osmanlı Medreselerinde Dinî ilimler ağırlıklıdır, bununla birlikte modern eğitim 

kurumlarının etkisi de vardır. Dinî ilimlerdeki eserlerde Hanefî mezhebi hâkimdir. 

Öğrenime başlama yaşı, Sıbyân Mektebinden sonra 15 civarıdır. Doğu/Güneydoğu 
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medreselerinde ise, dil ilimleri ağırlıklıdır, dinî ilimler de okutulmaktadır. Dinî 

ilimlerdeki eserlerde Şafii mezhebi hâkimdir. Öğrenime başlama yaşı, 10-12 civarıdır. 

Değerlendirme: Bununla beraber, bazı medreselerde bölgede bulunan mensuplarından ötürü 

Hanefî fıkıh mezhebi kitapları da okutulmaktadır. Mezhebi taassuba kapılmamaları adına 

mukayeseli fıkıh derslerinin okutulması faydalı olacaktır. Nitekim bazı müderrisler de bu yönde 

seçim yapmaktadır.  

3.6.Osmanlı Medreselerinde normal derslerin yanı sıra Musiki Hat (Güzel Yazı) dersleri 
söz konusudur. Doğu/Güneydoğu medreselerinde ise, normal eserlerin yanı sıra Mevlida 

Batê, Akide-i İman, Nubihār, Nehcu’l-Enām, eẓẒuruf, et-Terkīb gibi Kürtçe eserler de 

okutulmaktadır. 

“Osmanlılar döneminde medresede okutulan dersler esas itibariyle cüz’iyyat denilen hesap, 

hendese, hey’et ve hikmet dersleri; alet ilimleri (ulûm-ı âliye) kabul edilen belâgat (meânî, 

bedî‘, beyân), mantık, kelâm, Arap sarf ve nahvi, dil ve edebiyatı dersleri; ulûm-ı âliye denilen 

tefsir, hadis ve fıkıh derslerinden oluşmaktaydı. Derslerde klasik haline gelmiş belirli kitaplar 

takip edilirdi. Bu kitapların hemen tamamı Arapça idi, ancak eğitim dili Türkçe, eğitim metodu 

ise genelde takrir tarzındaydı.”67 Edebi/Beşeri ilimler ise kurumlardan ziyade kişisel okumalar 

üzerinden gelişim göstermiştir. Müfredatta tarih, coğrafya, Türk edebiyatı ve Fars edebiyatı yer 

almadığı halde Osmanlı medreselerinden yetişen, daha sonra yıllarca müderrislik yapan birçok 

âlimin tarih kitapları yazdığı, bunların içinde divan sahibi şairlerin olduğu bilinmektedir.68 

Kanaatimizce yukarıdaki alıntıda Osmanlı medreseleri hakkında verilen tespitlerin birçoğu şark 

medreseleri için de geçerlidir. Yaşayan şark müderrislerinden Hüsnü Geçer Hoca’nın Arapça, 

Türkçe, Kürtçe ve Farsça şiirleri bulunmakta ve hacimli bir kitap boyutuna ulaşmaktadır. 

Bilinene göre, medresede şiir dersi almamış ve kişisel ilgisiyle bu edebi yönünü geliştirmiştir.  

4.Şark Medreselerine Yönelik Hukuki Zemin/Yasal Statü ve Islahat Talepleri 

Vefat etmiş müderrislerden Muhammed Nurullah Seyda, Cizre’deki medresede eğitim gören 

talebelerin aldıkları icazetin devlet kurumlarında ve uluslararası üniversitelerde 

değerlendirilmesini sağlamak amacıyla çeşitli girişimlerde bulunmuştur. Bu çerçevede 1985 

yılında Suûd-i Arabistan Mekke Ümmü’l-Kura Üniversitesi Rektörüyle görüşerek Cizre’deki 
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medrese talebelerinin üniversiteye intibaklarının sağlanması konusunu gündeme getirmiştir.69 

Türkiye’de bu tür bireysel talepler, ilahiyat fakülteleri bağlamında söz konusu edilmektedir. 

Bölgede, üyelerinin çoğunu bazı genç medrese mensuplarının oluşturduğu, “…hem eğitim 

müfredatında hem toplumla kurulacak iletişimde hem de diğer birçok alanda bu emektar 

kuruma rehberlik etme”70 hedefiyle yola çıkan İLEKDAV (İlim, Eğitim, Kültür ve Dayanışma 

Vakfı) gibi bazı oluşumlar teşekkül etmiştir. Çatı bir kuruluş olma amacıyla yola koyulan bu 

vakıf, medreselerin iyileştirilmesi ve geliştirilmesi adına toplantılar tertip etmektedir. Yasal 

zeminin ve diploma/icazet geçerliliğin sağlanması amacıyla bazı resmi kurumlara ziyaretler 

gerçekleştirmektedir. 2016’da medreselerin legalleşmesi için bir araya gelen vakıf üyeleri, 

medreselere statü verilmesi talebinde bulunmuşlardır.71 Düzenlenen bir çalıştayda yeni bir 

müfredat hazırlamış olan vakıf üyeleri, Pakistan’da olduğu gibi Medreseler Üst Kurulu 

oluşturulmasını istemektedir.  

İLEKDAV Vakfının başkanı Tayyip Elçi ulema ve ümeraya şu çağrıda bulunmaktadır: 

“Ülkemizin normalleşmeye başladığı, baskıcı ve yasakçı zihniyetten kurtulmaya ve kendi 

mirası ve öz değerleriyle buluşmaya çalıştığı bu dönemde, hem ümmet olarak halkın hem de 

yetki sahipleri, özellikle ulema ve ümeranın, ilim ve irfan membaı bu emektar kurumu yeniden 

değerlendirmesi ve sahip çıkması, yeniden inşa ve ihya etmesi dini bir mesuliyet ve vefakârlık 

gereğidir.” Ona göre, İlahiyat ve medreselerin birbirlerine rakip ya da alternatif kurumlar olarak 

mülahaza edilmesi doğru değildir. Bunlar birbirlerini tamamlayan kurumlardır. Her birinin 

diğerine kıyasla eksikleri ve artıları vardır. Resmi kurumlarda daha fazla olmakla beraber her 

iki kurumda da bir ideal ve şuur problemi ve eksikliği mevcuttur. İkisinde de öğretim ön plana 

çıkmış; eğitim, ilimle amel, takva vb. hususlarda ihmaller olmuştur. Medresede bazı ıslahatlar 

yapılmalı, olumlu yönleri devam etmeli, eksik kısımları telafi edilmelidir. Örneğin 

medreselerde ihtisaslaşma mevcut değildir. Gelenekteki sağlam alt yapısına herhangi bir ilim 

dalında ihtisaslaşma da bina edilirse medreselerin yetiştirdiği şahsiyetler arasından tam bir 

İslam âlimi portresi ortaya çıkacaktır. Medreselerde görev alacak hoca ve diğer personelin 

atama ve nakil işlemleri bürokratik engellerden kurtarılmalıdır. Tarihte medrese olarak inşa 

edilmiş tarihi mekânlar bu kurumlara devredilmeli ve vakfiyelerinin geliri bu kurumların 

bütçesine kanalize edilmelidir.  

Bu tür geniş çatılı yapılanmalara gitmemekle birlikte medrese geleneklerini ısrarla devam 

ettirme eğiliminde olan Müderris ve medreseler de bulunmaktadır. Medreselere maddi ve 

                                                             
69 Aktaş, Mehmet Nurullah, Şark Medreselerinin İhya Teşebbüslerinde Muhammed Nurullah Seyda El-Cezerî ve 
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manevi yönlerden destek olunması, istişareye dayalı iyileştirmeler dışında geleneksel eğitim 

yöntemlerine müdahale edilmemesi, mezunlara veya iyi bir eğitim alanlara istihdam imkânı 

sağlanması ve yasal belirsizliğin giderilmesi ortak beklentilerdir. Dolayısıyla bu alanda 

gecikmiş bir yasal düzenleme eksikliği mevcuttur. Bu tür geleneksel eğitim kurumları dünyanın 

çeşitli yerlerinde yer almakta ve çoğu zaman devletçe desteklenmektedir. 

Örneğin Malezya’da çalışan medreseli bir akademisyen, medreselerin devlet tarafından 

tanındığını ve medrese hocalarının kendilerine ait geçim kaynakları olduğu için siyasal beklenti 

ve çalkantılardan etkilenmeden eğitime devam edebildiklerini ifade etmektedir.72 

Diploma/icazet geçersizliği bir başka sıkıntıdır. Şark medreselerinden mezun olanlara sınavla 

“Arap Dili ve Edebiyatı” lisans diploması verilmesi önerileri de bulunmaktadır.73 Bu tür tespit 

ve önerilerden emeğin ve birikimin karşılıksız kalmaması adına istifade edilebilir. Neticede 

Şark medreseleri, toplumsal birlik ve beraberliğe katkı sunmaları ve toplumda saygın yer 

edinmiş itibar sahibi kurumlar olmaları hasebiyle bölge ve ülke için halen önemli bir ihtiyacı 

karşılamaktadırlar. Uzun süreli tedrisat tecrübeleri ve kontrol Mekânizmaları da bulunmaktadır. 

Ancak hukuki standartlarının yanı sıra kamusal yaptırım gücü olan üst bir kuruluşa ihtiyaç 

duyulmaktadır.  

Şark medreseleri, çağımız sekülerliğine karşı donanımlı bir formasyona sahip 

gözükmemektedirler. Muş Alparslan Üniversitesiyle Bingöl Üniversitesindeki 

sempozyumlarda hem ilahiyattan hem de medreselerden gelmiş birçok hocanın medreselerde 

güncel duruma ilişkin detaylı tespitleri vardır. Bu tespitlerin bir komisyon halinde çalışılması 

ve maddelendirilmesi önem taşımaktadır.  İlgili sempozyumda ilahiyatçı İhsan Süreyya Sırma, 

Dinî veya din dışı, dünyanın neresinde olursa olsun eğitimin hür olmadıkça insanlığa bir 

yararının dokunmayacağını ifade etmiştir.74 Konuyla ilgili tebliği bulunan Yakup Civelek, 

bizim de katıldığımız şu tespitleri yapmaktadır. “Geçmişi günümüze taşımanın anlamsızlığı 

kadar, geçmişi nostalji olarak da görmek yanlıştır. Mevcut medrese ve modern sistemlerin 

yanlış ve doğrularını şartlanmadan ortaya koymak, ortak bir eğitim anlayışının belirlenmesi 

açısından önemlidir.”75 Pakistan ve Hindistan medreseleri hakkında da araştırmaları bulunan 

Abdülhamit Birışık’a göre medreselerin mevcut halleriyle ihtiyaçlarımızı karşılamakta yetersiz 

kaldıklarının, günümüzdeki eğitim sisteminin uymaya mecbur olduğu bazı temel hususların 
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74 MSM, Bkz., Muş Medrese Sempozyumu Kitabı, 2013, I, s. 59. 
75 Civelek, Yakup, “Klasik Bir Kurumun Modern Bir Dünyada var Olabilirliği (Günümüz 
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olduğu kabul edilmesi gerekir.76 Hem medresede hem de ilahiyatta eğitim almış olan Adnan 

Memduhoğlu, ilahiyatla medrese eğitimini mukayese ederken şu ifadeleri kullanmaktadır. 

“…her birisinin diğerine nazaran ileri veya geri olduğu hususlar bulunmaktadır. Örneğin 

medreselerde yaygın olarak okutulan ilimlerden Arap dili gramerine yönelik sarf, nahvin yanı 

sıra meânî, bedî’ ve beyân gibi belagata dair kitaplar ile mantık, vad’, kelâm, fıkıh, fıkıh usulü, 

tefsir, hadis, ferâiz ve siyer ilimleriyle ilgili tercih edilen eserler de Arapça olarak okutulduğu 

için buralardan icazet alanlar Arapça yönünden daha ilerdeyken, imam hatip ve ilahiyat 

mezunları güncel konularda ve kültürel açıdan daha ileri seviyede mezun olmaktadır.”77  

Medrese sempozyumunu takip eden ev sahibi Üniversite’nin rektörü Fethi Ahmet Polat, 

“Medreselerin geçmişteki parlak günlerine dönmesi için yapılacak ıslahat çabalarının yine 

medrese mensuplarınca yapılmasının önemli neticeleri olacağını” savunmaktadır.78 Bir 

müderrise göre, medreseler dinî, sivil ve siyasal her türlü yapılanmanın etkisinden uzak 

tutulmalı; İslâmî ilimler mutlaka usulleriyle birlikte tahsil edilmelidir.79 Bir başkasına göre, 

“Medreselerin toplumun tüm kesimlerince hak ettikleri saygın konuma ulaşabilmeleri için 

modern toplumla kaynaşmaları ve kendi sorunlarını çözecek projeler üretmeleri 

gerekmektedir.”80 Konya’da Şark usulü ders okutan Mehmet Salih Ekinci, Osmanlı’nın son 

dönemindeki ıslah hareketlerine değindikten sonra son dönem Konya ve Şark medreselerindeki 

sorunlardan hareketle Said Nursî’nin Medresetu’z-Zehrâ projesine atıflarda bulunmaktadır.81 

Bir başka müderrise göre medreseler, dinî, ilmî, irfânî, ahlâkî ve sûfî alanlarda Müslümanlara 

ve insanlığa çok önemli katkıları olmuş kurumlardır. Medreselerin günümüzde de aynı 

işlevselliğe kavuşmaları için avantaj ve dezavantajlarının sağlıklı bir şekilde değerlendirilmesi 

ve çözüm önerileri getirilmesi gerekir. Fennî ilimlerin de tahsil edilmesi gereken medreselerde 

ders verecek personelin, halk ile kaynaşması ve ansiklopedik bir alt yapıya sahip olması gerekir. 

Ayrıca medrese eğitiminde sevgi, saygı ve edep ilkeleri ön planda olmalıdır. Son olarak da 

ilahiyat ve medrese eğitimi bir çatı altında toplanmalıdır.”82 Bir başka müderrise göre de, 

modern hayat içerisinde medreselerin varlığını sürdürebilmesi için dünya ilimlerinin de 

öğretilmesi gerekir.83 
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Tarih ilminin öncelikle geçmişten ibret almak için var olduğu ifade edilir. Bazı araştırmacılar, 

Osmanlı’nın son dönemlerinde medrese kurumunun görece gerilemesini, ulemanın ehliyetsiz 

çocuklarına tanınan ve kötüye kullanılan imtiyazlara, ulemanın lüks ve israfa müptela 

olmasının onları normal olmayan yollardan rahat ve çok para kazanmaya sevk etmesine, 

ilimden uzaklaştıran siyasi meşgalelere dalmalarına, neticede bir takım teşrifat ve protokol 

kaideleri içinde boğulmalarına, medrese programlarında çeşitli mülahazalarla yapılan 

değişikliklerin derslerin zayıflaması, akli ilimlerin giderek kalkması ve talebe seviyesinin 

düşüklüğüne yol açmasına ve sık sık vuku bulan azillerin ulemayı sindirmiş olmasına 

bağlamaktadır. 84 (İpşirli, 1988) Bu gibi tespitler, günümüz eğitim kurumları için olduğu kadar 

medreselerde içinde söz konusu olabilir. Bazı vakıf veya medrese yöneticilerinin medrese 

üzerinden kişisel kazanç sağladıkları veya gündelik politikaya kapılarak ilmi verimliliği 

düşürdükleri kötü örneklere de rastlanabilir. İlkeleri belirlemek ve kurallı davranmak, hatalara 

karşı yaygın duyarlılığın oluşması, eğitim kalitesinin artması için önem taşır. 

Çoğu zaman öğrencinin ilmi ve ameli kalitesi hocanın seviyesiyle orantılıdır. Az da olsa bazı 

ehliyetsiz kişilerin şöhret gibi yüzeysel duygularını/kalp hastalıklarını tatmin adına medrese 

açtıkları ve halkın maddi imkânlarını heba ettikleri görülmektedir. Bu türlerin medrese 

üzerinden rant devşirmelerine engel olunmalıdır. Bununla birlikte ilmi yeterliliği üst düzey 

olmayan ancak samimiyetle ilim neşrinde bulunmak isteyen bazı hocalar yalnızca iptidai ve 

orta seviyede öğrenci okutmakta ve belli bir merhaleden sonra öğrencilerini daha ehil hocalara 

yöneltmektedirler. Bu açıdan küçük medreseleri birleştirmek ve ilimde derin olmayan hocaların 

yeni başlayan öğrencilerle; ileri merhalede olan hocaların da zor kitapları okuyanlarla meşgul 

olmalarını sağlamak daha isabetli olacaktır. Zor kitapları/Üst düzey öğrencileri okutmak isteyen 

müderrislere ehil bir komisyonun şehadetiyle onay vermek faydalı olabilir. Nitekim günümüzde 

bu tür komisyonlaşmalara gidilmektedir. Örneğin belli bir sûfî meşrebi olan bazı müderrislerin 

kendi aralarında müderrislerden müteşekkil üst bir icazet komisyonu kurdukları 

nakledilmektedir. Türkiye’de Diyanet İşleri Başkanlığı, medrese usulünü ve klasik metinleri iyi 

bilenlerden oluşturacağı ehil ve tarafsız bir komisyon üzerinden icazet sahiplerinden ehil 

olanlara, yapacağı yazılı ve sözlü imtihanlar neticesinde, orta ve üst düzey biçiminde iki ayrı 

derecede müderrislik belgesi verebilir. Böylece yatılı Kur’an Kurslarının medrese formatında 

olanlarında bu tür ek belgeler istenebilir.  

İlmi yöntem ve kariyer bu tür adımlarla ıslah edilip geliştirilebilir. Ancak bu hususlardan daha 

önemlisi talebeye İslam’ı ve ona götüren sahih ilmi sevdirme idealidir. Bu ideal bazen yaz 
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kursunda bazen de bir mescitteki ders halkasında gerçekleşebilir. Şu var ki gayenin tahakkuku, 

hocanın ihlas, meşrep, mizaç ve eğitim yöntemiyle irtibatlıdır. Muhammed Ebu Zehra’nın 

İmam Ebu Hanife’nin tavsiyelerini formüle ettiği paragraf bu açıdan dikkat çekicidir. “Muallim 

talebesine derecelerine, meyillerine ve fıtrî istidatlarına göre bilgi verecektir. Onları ilme 

ısındıracaktır. Onların heveslerini kıracak şekilde hazmedemeyecekleri bilgiler sorup onları 

ürkütmeyecektir. Açık ve kolay meselelerle başlayıp tedricen güç ve kapalı olanlara gidecektir. 

Bıkıp usanmadan, bezmeden çalışmalıdır. Talebede alâka- uyandırmak için kendini talebeden 

biri gibi tutmalıdır. Talebeye ilmi sevdirmek, kolaylaştırmak, derste alâka uyandırmak en 

mühim şeydir.”85 

İlimlerin öğretimi ve medreselerin ıslahı bağlamında, tecrübeden hareketle detaylı biçimde ele 

alınan bir eserin müellifi olan, Allame İbn Aşur’un görüşleri, günümüzde de geçerlilik taşıyan 

mükemmel öneriler ihtiva etmektedir. O, ilmin ve öğretimin öncelikle tehzibü’l-ahlak ve kişisel 

irade için öneminden bahseder. Sonra ilmin hakikatlerin öğreticisi olmasının yanı sıra bağımsız 

bir ümmet oluşturma yolundaki konumundan bahseder.86 Medeniyetin ilerlemesiyle birlikte 

toplumsal hayatın ihtiyaç duyacağı hususlar bağlamında daha çok (farklı) ilmin gerekeceğini 

ekler. Öğretime teşvik eden kişinin ilmin hem dünya hem de ahiret hayatındaki faydalarından 

bahsetmesinin isabetli olacağına değinir; çünkü her bir alanın da taliplisi olabilir. Sonuçta ister 

dünyevi isterse de uhrevi planda olsun Müslüman toplumuna rehberlik edecek nesilleri 

yetiştirmenin aynı zamanda peygamberlerin gönderilme hikmetlerinden biri olduğunu belirtir.87 

Edebiyatın ve ilgili ilimlerin fayda açısından ikinci planda kalsa da kişisel mutluluk açısından 

diğerlerinden aşağı kalmayacağını söyler. İbn Aşur’a göre, ilimdeki gerilemenin bölge, dil ve 

aidiyet fark etmeksizin Müslümanların genelindeki geri kalmışlık ve de tüm dünyada fikir ve 

ideallerin, akli meziyetlerin değişimiyle sonuçlanmış sosyal değişim olmak üzere iki ana 

faktörü vardır. Bu ikinci faktör olan değişim çok hızlı yaşanmış, beraberinde öğretim 

yöntemleriyle öğrenilmesi istenen ilimlerin niceliksel ve niteliksel değişikliğini getirmiş ve 

öğrencilerin içinde yaşadıkları zamanın ihtiyacını karşılayabilme yeterliliklerinin değerini 

ortaya koymuştur. Ne yazık ki Müslümanların, özellikle de İslami ilimlerle meşgul olanların 

daldıkları derin uyku, onları öğretim yöntemlerini düzeltecek programları uygulamaktan 

alıkoymaktadır. Bu kesimler, kendilerini iyi niyetle uyaranları kötü niyetli olmakla suçlamışlar 

ve kendi yöntemlerinin seleflerini zirveye çıkaran yöntem olduğunu savunmuşlardır. Böylelikle 

üslup ve yöntemlerin farklılığını gerektiren asırların ve nesillerin değişmekte olduğu gerçeğini 

yok saymaya devam etmişlerdir. Hâlbuki eski dönemde ilmi yükseklik, sadece hoca ve 
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öğrencilerin ihlaslarından ya da ömürlerini ilme adamalarından neşet etmemekteydi. O 

dönemki toplumsal hayatın getirdiği sadelik ilim taliplerinin himmet yüksekliğinde 

tutturdukları hedefe ulaşmada en büyük destekçileriydi.88 Bugünse albenili bir yaşam, 

geçmişten çok farklı yeni bir ortam vardır.  

Öğretimdeki bozukluk ya öğreticinin ya ders materyallerinin ya genel sistemin bozukluğundan 

doğar.89 Nedenlerinden biri, ilim ve öğretimde yararlı olanla olmayanı birbirinden ayıracak üst 

bir gözetim Mekânizmasının bulunmayışıdır. İkincisi, (ilmi) bağımsızlığın yitirilmesidir.90 

Üçüncüsü ölçü ve disiplinin ihmal edilmesidir.91 İlim ehlinin ilmi, kendi değerinin yanı sıra 

toplumun kendisinden yararlanmasıyla doğru orantılıdır. Programı geliştirecek olanın ilgili 

eğitim ve öğretim çarklarından geçmiş biri olması önem arz etmektedir. Ayrıca zamanın 

ihtiyaçlarını, ilimlerin gayelerini bilmeli, işin şekline değil anlamına odaklanmalı, eğitim ve 

öğretimi sekteye uğratan hastalıkları ve tedavi yöntemlerini bilmelidir. Kaliteli eğitim ve 

öğretim için bir üst otoritenin gözetimi şarttır.92 Yeni zamana uygun öğretim programını 

geliştirecek ve toplumun beklentilerini karşılayacak kısaca ıslah işini üstlenecek olan kişiler 

çok derin düşünmelidir. Bu da eski yöntemleri değiştirmeyi gerektirecektir. Nitekim 

çocuklarınızı sizin ahlak ve alışkanlıklarınıza göre yetiştirmeyin; çünkü onlar kendi zamanları 

için yaratılmışlardır mealindeki hikmetli söz de bu gerçeği vurgulamaktadır. 93  

SONUÇ 

 Şark Medreselerine Dair Bazı Tespit Ve Öneriler  

Dünya’da ve Batı’da birçok güçlü üniversite, yüzyıllara uzanan kuruluş tarihçesinden ve tarihi 

eğitim tecrübesinden istifade ettiği kadar iftihar da etmektedir. Türkiye örneğindeyse bir kısmı 

tarihe mal olmuş bir kısmı da yaşayan bu kurumların olumlu ve olumsuz yönleriyle yeterince 

çalışılmadığı ve muhasebe edilmediği gözlemlenmektedir. Son yıllarda bu alanda akademik 

araştırmaların yapılıyor olması sevindirici olmakla birlikte henüz yeterli değildir. Makdisi’nin 

yöntemiyle yakın coğrafyamızda yer almış medreselerin mukayeseli biçimde ele alınması 

faydalı olacaktır. Şark medreseleri, gün boyu icazetli müderris eşliğinde verilen yoğun eğitim 

ve öğretim mekânlarıdır. Din eğitimcisi ya da eğitim tarihçisi olmayan bu satırların yazarı, şark 

medreselerini ilgili kaynak ve araştırmalardan hareketle bulunduğu koşullar bağlamında 
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anlamak, konuyla alakalı çalışmalara dikkat çekmek ve kurumun bugün ve yarınına dair bazı 

kanaatlerini serdetmek üzere bu mütevazı makaleyi kaleme almış bulunmaktadır. Konunun 

detaylıca ele alınması gereken birçok yönü bulunmaktadır.   

Mardin, Erzurum, Harput, Malatya, Cizre, Diyarbakır, Van, Bitlis, Siirt ve Urfa’da tarih 

boyunca büyük ilim adamları yetişmiştir. Bölgedeki medrese hocaları yakın coğrafyalarındaki 

İslam kültür merkezleriyle iletişim ve etkileşim içinde olmuşlardır. Ancak Şark medreseleri 

ifadesinden öncelikle Türkiye’nin Doğu ve Güneydoğu bölgesinin köy ve yaylalarına kadar 

uzanan taşra ağırlıklı eğitim kurumlarını anlamak daha doğru olur. Meşhur müderrisler, çoğu 

zaman bu bölgelerin kaza, nahiye ve köylerinde tedrisatta bulunmuşlardır. Bazıları köyde zekât 

karşılığı imamlık yaparken namaz aralarında ders okutmuş; bazıları da geçimlerini kişisel 

imkânlarıyla temin etmiştir. Şark medreseleri, yöre halkının kültürüyle uyumlu olarak Kürtçe 

ağırlıklı bir eğitim vermişlerdir. Üst düzey klasik Arapçanın yanı sıra geleneğin aktarımı 

hedeflenmiştir. Ahlaklı bir nesil isteyen insanlar, medrese ve tasavvuf aracılığıyla 

içselleştirdikleri manevi değerlerini yeni kuşaklara aktarmış ve bu kurumların yaşatılmasına 

önem vermiştir. Halkın kendi maddi imkânlarından feragatte bulunarak yaşattığı ve önemsediği 

tarihi medrese geleneğini yaşatmak ve sürdürmek, günümüzde kamusal otoritenin sosyal görevi 

olarak algılanmaktadır.     

Selçuklu-Osmanlı dönemindeki Nizamiye geleneğinin medeniyet ufuklu âlimleri şark 

medreselerinde halen kabul görmektedir. Medrese, Nasturilerin, Süryanilerin ve Yezidilerin bir 

arada yer aldığı coğrafyada ötekiyle bir arada kardeşçe yaşama açısından bazı fıkhi pratikler 

sergilemiştir. Bu yaklaşım, fıkıh kültüründeki zimmilik bahislerinin esnek yorumu ve gönül 

zenginliği çerçevesinde her din, dil ve ırktan insanların kültür, hak ve hukukunu korumuş, bir 

arada yaşama tecrübesine güzel bir örnek olmuştur. Tasavvufi bir arka plana da dayanan, 

dönemin başka medeniyet merkezlerine kıyasla, bir hayli ileri olan bu İslami ve insani değer 

eksenli yaklaşım, sosyolojik açıdan karşılıksız kalmamıştır. Zimmi vatandaşlar, başka dinden 

de olsa ümeranın ve ulemanın adil yaklaşımını olumlu karşılamış, toplumun beraber yaşama 

bilincini uzun yıllar boyunca ahenkle devam ettirmiştir. Bu yönleriyle Şark medreseleri, 

Anadolu’nun ve bölgenin barışçıl din anlayışına katkı sunmuş kurumlardır.  

Osmanlılar ’da özellikle de din eğitimine yönelik toplum ihtiyaçlarını büyük ölçüde karşılayan 

medrese geleneğinin, cumhuriyet döneminde ıslah edilmeksizin inkıtaa uğraması bazı 

araştırmacılara göre ilgili kanunun amir hükmü değil; dönemin Maarif Vekili’nin şahsi 

tasarrufudur. Bu kesinti, ilmi ve dini eğitim alanında önceleri etkisini en çok büyük şehirlerde 

gösteren ciddi bir boşluğa neden olmuştur. Yönetim merkezlerine yakın din adamlarının 

hatıratlarında bu konuya dair birçok bilgi bulunmaktadır. Bununla birlikte Doğu ve Güneydoğu 
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medreselerindeki klasik tedrisat, Türkiye Cumhuriyeti’nin kurulmasından sonra da kesintiye 

uğramamıştır. On yıllar boyunca genel bütçeye yük olmayan, sahih dini bilgiyi sunan ve 

toplumun güven ve istikrarına halkın fedakârlığıyla hizmet eden Şark medreselerinin yasal bir 

zemine oturtulması önem arz etmektedir.   

Günümüzde geleneksel medrese olma iddiasındaki şark medreseleri, İHL ve İlahiyat Fakülteleri 

gibi resmi eğitim kurumlarının alternatifi olmaktan çok, bu tür örgün eğitim kurumlarından 

format farklılığı taşıyan, Arapça kitapların okutulduğu yatılı kurumlardır. Eğitimde Kürtçe ve 

Türkçenin yanı sıra Arapçayı da kullanan şark medreseleri, toplumu dini konularda aydınlatma 

görevinin yasayla tevdi edildiği Diyanet İşleri Başkanlığı’na çatı kuruluş olarak bakmaktadırlar. 

Son yıllarda ciddi sayıda müderris, hem başkanlığın taşra teşkilatında din görevlisi olarak görev 

yapmakta hem de namaz aralarında, tabiri caizse, boş vakitlerinde medrese geleneğini sürdürme 

adına talebe okutmaktadır. Müderrislik geçmişine sahip bazı hocalarla az sayıda medrese 

mezunu genç akademisyen, üniversitelerin ilgili bölümlerinde görev yapmaktadır. Akademik 

unvana sahip olamamaları, çoğunlukla eğitim format farklılığından neşet etmektedir. Medrese 

mezunlarında yazı, ifade ve özgüven eksikliği, coğrafya ve edebiyat gibi gerekli alanlarda 

klasik bilgilerle yetinme zaafı gözlemlenmektedir. Oysa aralarında Arapça eser kaleme alabilen 

kabiliyetli müderrisler bulunmaktadır. Hukuki dayanağın yanı sıra bulundukları toplumda daha 

etkili olmaları, pedagojik açıdan daha sağlıklı bir eğitim ve öğretim yöntemi geliştirmeleri, 

iktisadî açıdan da daha güvenceli bir konuma erişmeleri noktasında bu medreseler 

desteklenebilir. Türkiye genelinde ilmi ve dini kurumlarda üst düzey görev alan medreseli 

sayısı çok azdır. Beş yılda bir düzenlenen ve yüzlerce ilahiyatçının katıldığı Din Şura’larına 

şark medreselerinden temsilci davet edildiğine pek şahit olunmamaktadır. Diyanet’in bazı 

sınavlarında hafızlık ve akademik çalışmaya verilen ek puan medrese icazeti için söz konusu 

olmamaktadır. Oysa sahte icazetler bir yana bırakılırsa, geleneksel medrese eğitimi, diğer 

örneklerine kıyasla büyük çaba ve uzun olduğu kadar yoğun zaman istemektedir.   

 Diyanet İşleri Başkanlığı’nın güncel dini meselelerde farkındalık sağlamak adına bu geleneksel 

kurumlarla ortak çalışmalar yapması ve bilgilendirici seminerler vermesi faydalı olacaktır.  

Medreselerin İHL ve İlahiyat fakülteleri başta olmak üzere örgün eğitim kurumlarıyla ilmi 

alışverişte bulunması mümkündür. Günümüz gençlerinin fikri, dini ve psikolojik 

sorgulamalarına dini rehberlik sunabilecek bir noktaya erişmeleri bağlamında eğitim ve öğretim 

programları göz ardı edilmeden ilave konferans ve seminerlerle ilmi hayatları 

zenginleştirilebilir. Ülkenin geleceği olan çocukların kıymetli zamanlarının ehliyetsiz 

öğreticiler veya disiplinsiz kurumlar tarafından heba edilmemesi, örgün eğitim kadar 

medreseler bazında da, büyük önem arz etmektedir.  



98 
 

İslam tarihinde, temelinde vakıf kültürünün yattığı sivil teşebbüslere günümüz demokratik 

ülkelerinden çok önce imkân tanınmıştır. Geneli itibariyle tekfir veya ötekileştirmeye yol 

açmayan dini anlayışlarının devamı için öncelikle geleneksel medreselerin içsel dinamiklerinin 

bağımsızlığı da ehemmiyet arz etmektedir. Bu doğrultuda medrese Mekânizmasını gözeten 

nesnel yönetmeliklerin oluşturulması isabetli olacaktır.  Şark medrese geleneğinde ötekileştirici 

dini söylemlerin olmaması, ciddi bir edep mefhumunun varlığı, oralarda yetişen bireylerin 

toplumsal muaşeret adabına sevgi ve saygı içinde katılmalarını sağlayacak potansiyeli haiz 

olması açısından sevindiricidir. Bununla birlikte ülke genelinde popüler olan bazı medreseli 

hocaların itham edici söylemleriyle kırıcı üsluplarını medreseyle özdeşleştirmek doğru değildir. 

Bu gibi hamasi yaklaşımların sözde dini savunma adına ilim talipleri tarafından kabul görmesi, 

hem toplumun hem de medreselerin aleyhine olacaktır. Şark medrese geleneği, etnik ve dini 

söylemli terör örgütlerine ve tedhiş yöntemlerine hep karşı olmuştur. Ancak şark 

medreselerinin çoğunluğu, ülkedeki güncel politikanın leh veya aleyhine yönelik bariz bir 

siyasal tavır geliştirmek yerine, etkisi uzun vadede hissedilebilecek boyutta, toplumun birlik ve 

beraberliğine sessizce katkı sunmayı tercih eden sivil kurumlardır. Şark medreselerinde son 

zamanlarda öğrencilerin iaşe ve ibate masraflarını şeffaf biçimde sağlayabilmek için 

dernekleşmeye ve vakıf yapılanmalarına gidilebilmektedir. Böylelikle yoğun eğitim hayatıyla 

meşgul olan müderrislerin zihni maddi kaynak temini için de meşgul olmamakta, ilmî kalite 

artmaktadır. Vakıflaşan medreseler, devletin ilgili ödeneklerinden de destek alabilir.  

Günümüzde kimi yetersizlikler veya istisnai kötü örnekler üzerinden medreseler hakkında bazı 

olumsuz genellemelere gidildiği gözlenmektedir. Oysa her bir eğitim kurumunda aksayan 

yönler ve kötü örnekler çıkabileceği gibi medreselerde de çıkabilir. Yıllarını örgün eğitimde 

geçiren yüzbinlerce gencin üniversite sınavlarındaki başarı istatiskleri ya da okullarda 

edindikleri bağımlılıklar düşündürücüdür. Her bir kurumda bazı kötü niyetli kişiler kendilerine 

emanet edilen maddi imkânlar üzerinden zenginleşmek isteyebilir. Medreselerde de bazı güncel 

dini-politik söylemler üzerinden ayrıştırıcı bir dil kullanan veya bazı ideolojik çevrelerden 

etkilenen kişiler çıkabilir. Önemli olan bu olumsuzlukların yaşanmamaları için tedbir 

alınmasıdır. Nihai noktada medreseler de halkın olumlu veya olumsuz yaklaşımlarından 

bağımsız değildir. Müslüman coğrafyasında yaratanı tazim ve yaratılana şefkat eksenli sosyal 

bilimlerin hâkim olmaması, ulusalcı tasavvur ve söylemlerin yaygınlığı, tüm medeniyet 

coğrafyamızın yanı sıra şark bölgesini de olumsuz açıdan etkilemiştir. Bu bakımdan iyi niyete 

dayalı sahih ilmin intaç edeceği Müslümanlık bilincini, istisnasız her bir medreseliden 

beklemek gerçekçi değildir. Bununla beraber şark medreselerinin insan yetiştirme idealinde 

İslami bir bakış açısının hâkim kılınmaya çalıştığı, tasavvufi neşesi ağır basanların insanlara 

daha bir şefkatle yaklaştıkları gözlenmektedir. Her halükarda medrese kurumunun uzun vadede 
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ifa edeceği rol, bireysel açıdan sahih dindarlığı artırmak, toplumsal açıdan, ülke ve bölge 

genelinde, Müslümanca kardeşlik, birlik ve beraberliği sağlamak yönünde tezahür edecektir. 

Geleneklerinin devam ettirilmesi noktasında büyük bir hassasiyet içerisinde olan medrese 

mensuplarının, şiddetten uzak din anlayışlarına toplumun bakış açısı olumlu olmuştur. Şu anki 

medrese geleneği çağın sorunlarını anlayacak liderler yetiştirememektedir. Ancak 

geleneklerine özgü yöntem ve üsluba yapılacak bazı katkılarla, popüler kültüre ram olan 

günümüz gençlerine fıtratın çağrısıyla seslenebilirler. 

İslam dünyasında kuytuda kalmış medrese gelenekleri, mukayeseli biçimde ele alınmayı hak 

etmektedir. Orta Asya’da ve Türkiye’de bilimler tarihindeki parlak dönemlerini uzun bir 

zamandır hasretle anan ve halk nezdinde halen saygın olarak algılanan külli eğitim yuvası 

anlamında medrese, günümüzde hiç değilse Dinin ana kaynaklarını, metodolojisini ve tarihsel 

tecrübesini anlayarak günümüze aktarabilecek mümessiller yetiştirebilmelidir. Oysa 

Türkmenistan örneğinde medrese modern zamanlarda bazı selefi akımlara mekân olmasından 

ötürü halkın haklı tepkisini çekmiştir. Bu sürecin bazen İslam’dan uzaklaşmayı bazen de 

Müslüman medeniyeti fikrinden uzak, bencil bir milliyetçiliği doğurduğu unutulmamalıdır. 

Gelenekten kopuk siyasi ağırlıklı dini söylemlerin Şark bölgesinde de böyle bir tepkiyle 

karşılaşması ihtimal dâhilindedir. Dolayısıyla şark medreselerinde ilmi donanımın yanı sıra 

halkın dil ve edebiyatını, kültürel, toplumsal ve psikolojik ihtiyaçlarını bilen ve İslam’ın ahlak 

eksenli dindarlığını esas alarak günümüz şartlarına uygun kaliteli bir din hizmeti sunma bilinci 

ve becerisi verilmesi isabetli olacaktır.  Dünya genelinde öne çıkartılan Şii/Selefi akımın güncel 

söylemleriyle Müslüman medeniyetini temsil etmeleri mümkün değildir. İHL ve İlahiyat/İslami 

İlimler Fakültelerinin yanı sıra Anadolu’daki geleneksel medreselerin Kur’an ve sünneti bilen, 

tarihsel tecrübenin getirdiği yaygın dini anlayış ve sahih dini kültürle donanan büyük âlimler 

yetiştirmesi mümkündür. Şiddet ve anlamsızlık girdabındaki insanlık, iyiyi ve güzeli yaşayarak 

öğreten, dünya ve ahiret saadetinin yolunu hikmetle gösteren örnekleri görmek istemektedir. 

Özellikle de gerilimli bölgeler, Allah Resul’ünün ahlaki yönünü yaşayıp, yaşatacak din 

gönüllülerine ihtiyaç duymaktadır.  

Sonuç olarak, yaygın dini anlayışı ve barışçıl dindarlığı kendi iç dinamikleriyle besleyen şark 

medreselerinin, İslamiyet’e ve milletimize şiddetten uzak biçimde hizmet ettiği ifade edilebilir. 

Bu medreselerin günümüzde ve gelecekte, bölgede ve ülkede sahih dini bilginin yayılmasına 

aracı olmaya devam edeceği söylenebilir. İHL ve İlahiyatların yanı sıra medreseler, gönül 

coğrafyamızın İslami ilimler alanında beyan, irfan ve burhan yöntemleriyle yetişmiş eleman 

ihtiyacını destekleyebilir. Toplumsal yönleri olan bu tarihi kurumlara yasal açıdan imkân 

tanınması, denetimli biçimde destek olunması, özellikle de bölge bazında ciddi bir ihtiyaçtır.  



100 
 

KAYNAKÇA 

Alptekin, C. (tarih yok). Artuklular. Diyanet İslam Ansiklopedisi, III. içinde 

Altun, A. (tarih yok). Artuklular. Diyanet İslam Ansiklopedisi, III. içinde 

Ayhan, H. (tarih yok). İmam Hatip Lisesi. Diyanet İslam Ansiklopedisi, XXII. içinde 

Başoğlu, T. (2004). George Makdisî. İslam Hukuku Araştırmaları Dergisi sayı:4. 

Bozkurt, N. (2003). Medrese. Diyanet İslam Ansiklopedisi, XXVIII. içinde 

Çakır, R., Bozan, İ., & Talu, B. (2004). İmam Hatip Liseleri: Efsaneler ve Gerçekler. 

İstanbul: Tesev Yayınları. 

Çiçek, M. (2009). Şark Medreselerinin Serencamı. İstanbul: Beyan Yayınları. 

Çubukçu, A. (2001). İyaz b. Ğenm. Diyanet İslam Ansiklopedisi, XXIII. içinde 

Doğan, R., & Ege, R. (2012). Din Eğitimi El Kitabı. Ankara: Grafiker Yayınları. 

Gündüz, M. (2015). Osmanlı Eğitim Mirası (Klasik ve Modern Dönem Üzerine Makaleler). 

Ankara: Doğu Batı Yayınları. 

İbn Âşûr. (2006). Eleyse’ś-Subĥu bi-Karîb. İskenderiye: Daru’s-Selam. 

İnan, A. (2013). Modernleşme Sürecinde Medrese Epistemolojisindeki Dönüşümün İcazetlere 

Yansıması: İki Ana Örnek. Medrese Geleneği ve Modernleşme Sürecinde Medreseler. Muş: 

Muş Alparslan Üniversitesi. 

İpşirli, M. (1988). Osmanlı İlmiye Mesleği Hakkında Gözlemler (XVI - XVII. Asırlar). 

Osmanlı Araştırmaları VII-VIII. 

İpşirli, M. (tarih yok). Medrese. Diyanet İslam Ansiklopedisi, XXVIII. içinde 

İsmetullah, S. (2013). Doğu Medreselerinde Eğitim-Öğretim (Çokreşi Örneği). Medrese 

Geleneği ve Modernleşme Sürecinde Medreseler. Muş: Muş Alparslan Üniversitesi. 

İsmetullah, S. (2013). Sami, İsmetullah, Doğu Medreselerinde Eğitim-Öğretim (Çokreşi 

Örneği), , Muş Alpaslan Üniversitesi, Muş 2013, II, s. 153. Medrese Geleneği ve 

Modernleşme Sürecinde Medreseler. Muş: Muş Alparslan Üniversitesi. 

Işıkdoğan, D. (2012). Güneydoğu Medreselerinde Eğitim-Öğretim: Mardin Örneği Ankara 

Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi. Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi cilt:53 

sayı:2, 43-83. 

Kara, İ. (2013). İlim Bilmez Tarih Hatırlamaz Şerh ve Haşiye Meselesine Dair Birkaç Not. 

İstanbul: Dergah Yayınları. 

Karadaş, C. (2013). Nizâmiye Medreseleri ve Gazzâlî. Muş Alparslan Üniversitesi Medrese 

Sempozyum Kitabı.  

Korukçu, A. (2015). İmam Hatip Liseleri, , Doğubatı yy. Ankara, 2015, s. 195. M. Gündüz 

içinde, Osmanlı Eğitim Mirası (Klasik ve Modern Dönem Üzerine Makaleler). Ankara: Doğu 

Batı Yayınları. 



101 
 

Öcal, M. (2011). Osmanlı’dan Günümüze Türkiye’de Din Eğitimi. İstanbul: Dergah Yayınları. 

Öcal, M. (2013). Osmanlı Devletinin Son Döneminde Gerçekleştirilen Medrese Islahatları 

Üzerine Bir Değerlendirme. Muş Alparslan Üniv. Medrese Sempozyumu Kitabı.  

Özaydın, A. (tarih yok). Nizâmiye Medresesi. Diyanet İslam Ansiklopedisi, XXXIII. içinde 

Sarıkaya, Y. (1997). Medreseler ve Modernleşme. İstanbul: İz Yayıncılık. 

Sezgin, F. (2010). Tanınmayan Büyük Çağ. İstanbul: Timaş Yayınları. 

Sönmez, M. (tarih yok). İbn Hibban. Diyanet İslam Ansiklopedisi, XX. içinde 

Şümeysânî, H. (1403/1983). Medârisü’d-Dımaşķ fi’l-Asri’l-Eyyûbî. Beyrut . 

Timurtaş, A. (2008). Botan Müderrislerinin Pîri Molla Muhammed Zivingî. İstanbul: Kent 

Işıkları Yayınları. 

Yakut, e.-H. (trsz,). Mu'cemu'l-Buldan c.1. Beyrut: Daru'l-Fikr. 

Zengin, Z. (2012). İslam Din eğitiminin Tarihsel Gelişimi. R. Doğan, & R. Ege içinde, Din 

Eğitimi El Kitabı. Ankara: Grafiker Yayınları. 
 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



102 
 

 ةیناسنإلاو ةینوكلا مولعلاب ينآرقلا باطخلا ةقالع

 

 يعدارب دمحم رماع
 تزيب مردلي ةرقنأ ةعماج
 ةيمالسإلا مولعلا ةيلك

 

 صخلملا

 اوريغتف مهيف رثأف ،نايبلاو ةحاصفلا لهأ مRS اوفرُع موق ةغلب لزن ،ىلاعتو هناحبس هللا مالك ميركلا نآرقلا
 يف مهسأ ،ةعونتم  تاراضحب مهكاكتحاو نيملسملا ةعقر عسوت نأ الإ ،مالسإلل ةيلهاجلا نم اولقتناو
 يف رشبلا نم جاوفأ لوخد ةينq ةهج نمو ،هودهع امع فلتخم ركفو ةديدج مولع ىلع مهعالطا
 عفد امم ،ميركلا نآرقلا مهف ىلع رثأ يذلا رمألا ،نآرقلا مهف يف ةيبرعلا ةقيلسلا كلت نوكلمي ال مالسإلا
 تأشنف ،ينآرقلا باطخلا مهف يف ءالؤه دعاست اهريغو ةيوغل تاساردو ةيملع جهانم عضو ىلإ ءاملعل}
 ناكف ،ةماع سانلا ماهفأل هلاصيإ ةسالسو ،هتءارقو همهف نسحو نآرقلا يف ىنعملا ةمدخل ةيملع نيدايم
 يف لمحي ينآرقلا باطخلا نأ اميس ال ،ينآرقلا باطخلا مهف يف لاّعف رود ةئشانلاو ةميدقلا مولعلا كلتل

 هللا ةردق ىلع لالدتسالا ليبس ىلع ،ةدوجوملا جهانملاو مولعلا كلت ىلإ تاحيملتو تاراشإ هتايط
 ثيح ،ينآرقلا باطخلا مهف ىلع ًانيعمو ًايقيقح ًادنس ةئشانلا مولعلا هذه تناكف ،ىلاعتو هناحبس
 ًامهف كلذب تمدقو ،هصوصن لوانتو هتساردل طباوض عضوو حرشلاو ريسفتل} ينآرقلا باطخلا تلوانت
 .مهماهفأ ىوتسمو رصعلا مولع عم بسانتي امب هل ًاريسفتو
 مهف دفر يف اهرودب تمهسأ يتلا ،تالا�ا ىتش يف ةيقيقح ةيملع ةروث دهشي هنإف ،يلاحلا �رصع يف امأ
 نيدايم روهظو ،هتسارد نع ةجتانلا مولعلا عيرفت يف تمهسأ اSأ ىلإ ةفاضإ ،هقيمعتو ينآرقلا باطخلا

 اهنيدايم ةرثكو ةيناسنإلاو ةينوكلا مولعلا تالاجم يف عونتلا اذه نأ ريغ ،ًالثم يملعلا زاجعإلاك ةديدج
 لصت مل اSأل ،مولعلا كلت ضعب يف ضقانتلا اهنم بابسأل ،نآرقلا مهف ىلع دعاسيل هلمجم يف نكي مل
 عبتت ءارآو ةيرظن سسأ ىلع ماق اهضعب نأل اهسسأ رارقتسا مدعو ،ا¦اهجوت يف يئاS رارق ىلإ ُدعب

 باطخلل ناك كلذل ،ةتباثلا مولعلا نأشك ةيقيقحو ةتبq ةيضرأ ىلع فقت نكت مل يأ ،ا©احصأل
 .اهضعب ةجح ضحد وأ ،اهتمالسب هرارقإ ثيح نم ،اهضعب يف ريث» ينآرقلا
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 ىلع ءوضلا ثحبلا طلسيس ةيناسنإلاو ةينوكلا مولعلاو ينآرقلا باطخلا نيب ةقالعلا هذه لالخ نمف
 ،هنيدايم قيمعتو همهف قيمعت يف تمهسأ فيكو ،ينآرقلا باطخلا مهف يف مولعلا رود ًازربم ةيضقلا هذه
 .مولعلا هذهل انلوانت يف ينآرقلا باطخلا رثأ فيكو
 
 ةيناسنإ ،ةينوك ،مولع ،ينآرق باطخ ،ةقالع :ةيحاتفملا تاملكلا

Abstract 

The Quran, the word of Allah, came down in the language of people who knew that they were 

the people of eloquence and the statement. He influenced them, so they changed and moved 

from ignorance to Islam. However, the expansion of Muslims and their friction with different 

civilizations contributed to informing them about new sciences and different ideas. The human 

beings in Islam do not have that Arab ingenuity in understanding the Qur'an, which influenced 

the understanding of the Holy Quran, which led scientists to develop scientific curricula, 

linguistic studies and others to help them understand the Qur'anic discourse. For Avham Allen 

In general, these ancient and emerging sciences played an effective role in understanding the 

Qur'anic discourse, especially as the Qur'anic discourse carries references to and hints at those 

existing sciences and methods, as a way to infer the ability of God Almighty. In which the 

Qur'anic discourse dealt with interpretation and explanation and set controls for its study and 

its texts, and provided an understanding and interpretation of it in proportion to the science of 

the age and level of their understanding. 

In this era, it is witnessing a real scientific revolution in various fields, which in turn contributed 

to the understanding and deepening of the Qur'anic discourse. In addition, it contributed to the 

division of the sciences resulting from its study and the emergence of new fields such as 

scientific miracles. Because of the fact that it has not yet reached a final decision in its 

orientations, and the instability of its foundations, because some of them were based on 

theoretical bases and opinions that follow their owners, that is, they did not stand on a fixed 

ground. As a real science, so it was for Merry Quranic effect on some of them, in terms of 

approval integrity, or refute the argument of some of them. 

Through this relationship between Quranic discourse and cosmic and human sciences, the 

research will shed light on this issue, highlighting the role of science in understanding the 

Qur'anic discourse, how it contributed to deepening its understanding and deepening its fields, 

and how the Qur'anic discourse affected our approach to these sciences. 

Keywords: Relationship, Quranic discourse, Cosmic and human sciences 
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 ةمدقم

 يقتريو هنوؤش طبضنت نأ لجأ نم ،ةايحلا هذه يف ناسنإلل هجوم باطخ ميركلا نآرقلا يف باطخلا
 لهأ مهو مهتغلب برعلا ىلع لزن نآرقلا نأ ًاقباس �ركذ امكو ،ةرخآلا يفو ايندلا يف ةداعسلا ىلإ هلاحب
 ،مهماهفأ ىوتسم يف ناك هنكل ،هلثمب نايتإلا ىلع م¦ردق مدع يف مهل ًازجعم ناكف ،نايبلاو ةحاصفلا
 ممألا نم مجاعأل} كاكتحال} ةيبرعلا ةقيلسلا تدسف امدعب نكل ،مهيلع ًايصع همهف نكي ملف
 ىلع مهثحو ءاملعلا عفد يف كلذ مهسأ ، ىرخألا تاراضحلا مولع ىلع برعلا حاتفنا كلذكو ،ىرخألا
 ةيفيكل و هريسفتل طباوض مسر لالخ نم ،ميركلا نآرقل} قلعتي ام لك لمشي يذلا طبضلاو ليصأتلا
 قيفوت نم اذه لكو ،ينآرقلا باطخلل حيحصلا مهفلا ىلع ظافحلا لجأ نم اذه ،نآرقلا عم لماعتلا

 .ىلاعتو هناحبس هللا
 كانه ناك ً�ايحأ نكل ،اهنم ةدافتسالاو اهنم ذخأل} اوأدب نيرخآلا مولع ىلع نيملسملا حاتفنا ءارجو
 عضوو ينآرقلا باطخلا مهف ىلع ءاملعلا فكع كلذل ،ينآرقلا باطخلا نيبو مولعلا كلت نيب ضراعت
 اولعج نأ امدعب مولعلا كلت نم ذخألا ىلإ اولقتنا مث ،لوصألا ملع يف وه امك ،طبضلا ةقئاف جهانم
 مولعلا نيب ةقالعلا كلت تأشن انه نمو .مهل ضرعي ام لكل م¦رظن يف مهل ًاقلطنمو ًاساسأ ميركلا نآرقلا
 ،هدصاقم حيضوتو ينآرقلا باطخلا مهف تاودأو بيلاسأ نم مولعلا هذه تناكو .ينآرقلا باطخلاو
 .ً·دقعو ً·ركف ينآرقلا باطخلا فلخ ام ءانثتس}

 ثحبلا تاحلطصمب فیرعتلا

 : ةغل باطخلا

 بطخو .ةنسح ةبطخ بيطخلا بطخو .مالكل} ةهجاوملا وهو ،باطخلا نسحأ هبطاخ :بطخ"
 يدانلا يف لجرلا موقي ناكو .هتبطخو هبطخ هذهو ،اهبطخ اذهو .ا©اّطخ رثكو .ةليمج ةبطخ بطاخلا

 بطخي نأ ىلإ هوعد :ً�الف موقلا بطتخاو .ٌحكن :لاق هحاكنإ دارأ نمف ،بْطِخ :لوقيف ةيلهاجلا يف
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 لوقتو .ةرضخ اهقهرت ةربغ يهو ،ةبطخلا نيب :بطخأ رامحو .مهيلإ بطخ امف هوبطتخا :لاقي ،مهيلإ
 .)255ص ،ةغالبلا ساسأ ("ةبطخلا نيبلا بطخألا تنأ :هل

 ينعي ال وهو . ةلعافملا ةينبأ نم وهو .)}اطِخو ةبطاخم هبطاخي مالكل} هَبَطاخ ( ردصم وه" :ةغللا يفو
 ،هبحاص ىلإ امهنم دحاو لك نم مالكلا هجوت ينعت امنإ ةملاكملاو .لصألا يف )ةملاكملاو ،مالكلا ( ةغللا يف
 حلطصم مجعم ("اذ© سيل مالكلاو )ىنعملا ةدافإ( وه ىنعملا لب .دارم ريغ باطخلا يف وهو
  .)139ص،لوصألا

 ً احالطصا باطخلا

 ىلإ ىنعملا ةدافإ هجوتت نأ ينعيو ،)باطخلا هيجوت( ىلع قلطيو ،) مالكلا ( �ايحأ هب داري" باطخلاف
 سيلو ،دافأ ام نيع ينعي امنإف )عراشلا ( ةملك ىلإ فيضأ اذإو .مهفلل لباقلا دوجوملا :يأ ، عماسلا
 مجعم ("بيكارتلاو ظافلألا اهتنمضت يتلا يناعملا سفن هنأ )دافأ ام نيع ( ـب ينعنو .دافأ ام هيجوت
 .)139ص،لوصألا حلطصم
 ريغلا وحن هّجوملا مالكلا ىلإ لقن مث ،ماهفإلل ريغلا وحن مالكلا هيجوت ةغللا لصأ بسحب " باطخلاو
 دوصقملا هيلع عضاوتملا ظفللا باطخلا :ماكحألا يف لاق .بطاختلا هب عقي امب هنع ّربعي دقو .ماهفإلل
 عضاوتمل}و ةعضاومل} ةمهفملا تاراشإلاو تاكرحلا نع ظفلل} زرتحاف .همهفل ئّيهتم وه نم ماهفإ هب
 ىّمسي ال هّنإف عمتسملا ماهفإ هب دصقي مل مالك نع ماهفإلا هب دوصقمل}و .ةلمهملا لاوقألا نع هيلع
 .)749ص ،1ج،مولعلاو نونفلا تاحالطصا فاشك ةعوسوم ("}اطخ

 ءاضفلا مولع نم ناسنإلا طيحم لوانتت يتلا مولعل} قلعتي ام لك وهف ةينوكلا مولعلا نم �دصق امأو
 مولعلا لك ا© دصقنف ةيناسنإلا مولعلا امأو ،كلذ ريغو ء·زيفلاو بطلا مولعو ناويحلاو ضرألاو ءامسلاو
 .اهريغو ةيوغللاو ةيعامتجالاو ةيداقتعالاو ةيركفلاو ةيسفنلا هبناوج نم ،هسفن ناسنإل} قلعتت يتلا
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 اھیف هرثأو ةینوكلا مولعلاب ينآرقلا باطخلا ةقالع

 كلذ اهيلإ يمتني يتلا ةيملعلا هت·وتسم لكب ناسنإلل ًابطاخم ءاج ينآرقلا باطخلا نأ هيف كش ال امم
 ، ةينوك دهاشمل ًاركذ باطخلا نمضت دقف ،هطيحمب ةقلعتم تالاجم بناوجلا كلت نيب نمو ،ناسنإلا

 جذامن روصلا كلت تناكف ،دوجولا اذه يف ةيهلإلا ةردقلا ةقالط ىلع لالدتسالا ضرعم يف تءاج
 ميظع مامأ فقيلو ،ناسنإل} يقترتل باطخلا ·انث يف تءاج ثيح ،هفراعم نمو هطيحم نم ةيقيقح
 جذومن ركذل ضرعتنس ثحبلا اذه يف نحنو ،هناحبس قلخلل ةيهولألاو ةيوبرل} ًاّرقم ًاملستسم هللا عنص
 مل امب باطخلا نم دصقملا حيضوت يف يرصعلا ملعلا مهسأ فيكو ،ينآرقلا باطخلا يف ءاج ام حضوي
  .ميركلا نآرقلل يملعلا ريسفتلا تحت جردني اذهو ، ةقباسلا مولعلا هحيضوت عطتست
 يوتحي ميركلا نآرقلاف .ميركلا نآرقلا يف يلمعلا زاجعإلاو يملعلا ريسفتلا نيب قيرفتلا انب ردجي انهو
 نم اهتلالد برتقت ىرخأ ت·آ كانهو ،ةفلتخم ةينوك رهاوظ نع ثدحتت ةحيرص ةيأ فلأ نم رثكأ ىلع
 لالدتسالا ماقم يف تءاج لب ،ناسنإلل رشابملا يملعلا رابخإلا ليبق نم درت مل ت·آلا هذهو ،ةحارصلا
 هذه قلخ ىلع هتردقو ،ميظعلا قلاخلا ةينادحو ىلعو ،قلخلا عادبإ يف ةيهلإلا ةردقلا ةقالط ىلع
 ةيمهأ ىلع – اهدحو ةغللا راطإ يف اهمهف نكمي ال اهتعيبط مكحب ت·آلا هذهو ،اهئانفإو تادوجوملا
 يوحت يتلا ت·آلا ريسفت يف ةحاتملا ةعفانلا ةينوكلا فراعملا ىلع دامتعالا مزاللا نم ناك لب -كلذ
 :رظناو .30ص ،ميركلا نآرقلا يف ءامسلا يملعلا زاجعإلا ت·آ نم :رظنا(نآرقلا يف ةينوك تاراشإ
  .)31-30ص ،ةينآرقلا ةرهاظلا

 تباوثلاو قئاقحلا نم ةحاتملا فراعملا فظون ةينوكلا ت·آلل يملعلا ريسفتلا يف " هنأ راجن لولغز دكؤيو
 لاجم يف ًاجرح ىرأ الف ...رومألا نم رمأ لك يف ةقيقحلا ىلإ دعب لصي مل ملعلا نأ امب نكلو ،ةيملعلا
 ،ةرركتملا تادهاشملاو ،ةدئاسلا ةيقطنملا ضورفلاو ،ت·رظنلا :فيظوت نم ميركلا نآرقلل يملعلا ريسفتلا
 نآرقلل يملعلا زاجعإلا امأ ...ةينآرقلا ةيآلا ةلالد مهف نسحل ً·رشب ًادهج ىقبي ريسفتلا نأل كلذو
 يملعلا زاجعإل} دوصقملا نأل كلذو ،ةيملعلا تباوثلا نم يعطقلا الإ هيف فظوي نأ زوجي الف ميركلا
 نم ةقحاسلا اهتيبلاغ تناك ةمأ يف ملسو هيلع هللا ىلص ّيمأ ّيبن ىلإ هب يحوأ يذلا ،ميركلا نآرقلا نأ تابثإ :وه
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 هيلإ لوصولا نم ناسنإلا نكمتي مل ام نوكلا اذه قئاقح نم يوحي ،ً�رق رشع ةعبرأ لبق نم ،نييمألا
 هللا نم يحوب الإ ًاردصم هل روصتي نأ لقاعل نكمي ال اذهو ،ةليوط تادهاجم دعبو ،ةليلق دوقع ذنم الإ
  .)31ص ،ميركلا نآرقلا يف ءامسلا يملعلا زاجعإلا ت·آ نم (".روصملا ئرابلا قلاخلا

 لك لهأ اهنم مهفي ،ةزجعم ةغايص هناحبس قلاخلا اهغاص ميركلا نآرقلا يف ةينوكلا تاراشإلا" نأ امك
 زاجعإلا ت·آ نم ("هرهاوظو هت�وكمو نوكل} ملع نم رفاوت ام عم بسانتي يناعملا نم ىنعم رصع
 .مهيدل )19ص ،ميركلا نآرقلا يف ناويحلا يملعلا

 تاعمت�ا يف داس هنأ ىلإ ةراشإلا نم انل دب ال ،نآرقلا يف يملعلا باطخلل جذومن درس يف يضملا لبقو
 ناك تاهرتلا هذه ردصمو ،هتكرح مدعو هنوكسو هتيرارمتساو نوكلا ةيلزR قلعتت ةئطاخ تاداقتعا
 يملعلا باطخلا ءاج كلذل ،ىلاعتو هناحبس هل ركنتلاو ،نوكلا اذهل قلاخ دوجو نوفني نيذلا نودحلملا

 يملعلا زاجعإلا ت·آ نم :رظنا (ءالؤه لاثمأ اهاعدا يتلا بيذاكألا كلتل ًافشاك ميركلا نآرقلا يف
 .)95ص ،ميركلا نآرقلا يف ءامسلا

 اًقِّيَض ُهَرْدَص ْلَعَْجي ُهَّلِضُي ْنَأ ْدِرُي ْنَمَو ِمَالْسِْإلِل ُهَرْدَص ْحَرْشَي ُهَيِدْهَـي ْنَأُ ßَّا ِدِرُي ْنَمَف﴿ :ىلاعت هلوق يفف
 روحمتي ،)125 :ماعنألا( ﴾َنوُنِمْؤُـي َال َنيِذَّلا ىَلَع َسْجِّرلاُ ßَّا ُلَعَْجي َكِلَذَك ِءاَمَّسلا ِيف ُدَّعَّصَي َاَّمنَأَك اًجَرَح
 لالخ نمف ،ناسنإلا ةايح يف ساسح ًارود ةديقعلل نأ مولعمو ،ةديقعلا لوح ةميركلا ةيآلا هذه نومضم
 زاجعإلا ت·آ نم :رظنا(تانئاكلاو رشبلا نم هلوح نم عمو هقلاخ عمو هسفن عم هتقالع مظتنت ةديقعلا
 ،يناسنإلا كولسلل يساسألا كرحملا يه ةديقعلاف ، )389ص ،ميركلا نآرقلا يف ءامسلا يملعلا
 يف هئاتلاك اودغيف ،هتايح برطضتو ناسنإلا نزاوت لتخي اهداسفبو ،درفلا ةايح ميقتست اهحالصبو
 ةياده نم ةيراجلا هتنس قفو - ةيادهلا هل هللا ردقي نم " هنأ دكؤملا نمو .ىده ريغ ىلع ريسي ،ءارحصلا
 مالسإلل هردص حرشي ( - ءالتبالا دصقب رايتخالا نم هل ىطعملا ردقل} هيلإ هجتيو ىدهلا يف بغري نم
 نمو .هل حيرتسيو هب حورتسيو ،هيلإ نئمطيو ،هعم لعافتيو ،ةبغرو رسي يف هلبقتسيو ،هل عستيف ، )
 لعجي ( - هنع هترطف قلغيو ىدهلا نع بغري نم لالضإ نم ةيراجلا هتنس قفو - لالضلا هل ردقي



108 
 

 امنأك ( ،هلوبق يف ةقشملاو رسعلا دجي سومطم قلغم وهف  ..) ءامسلا يف دعصي امنأك ًاجرح ًاقيض هردص
 قهرلاو ،ردصلا ةبركو ،سفنلا قيض نم ،ةيسح ةلاح يف مسجت ةيسفن ةلاح يهو  ..) ءامسلا يف دعصي
 هسرجو .دهجلاو ضبقلاو رسعلا اذه هيف ...)دعصي( هتاذ ظفللا ءانبو ،ءامسلا ىلإ دعصتلا يف ينضملا

 يهتنيو .دحاو عاقيإ يف يظفللا ريبعتلا عم ،ةعقاولا ةلاحلا عم ،صخاشلا دهشملا قسانتيف ،هلك اذه ليخي
 .)1203ص ، نآرقلا لالظ يف (".بسانملا بيقعتلا اذ© دهشملا

 ىَعْدُي َنيِح ِكِرْشُمْلا ُلاَح َلِّثُم ،ِهِرْدَص ْنِم ْوَأ ُهَرْدَص :ِريِمَض ْنِم ِلاَْحلا ِعِضْوَم ِيف ُدَّعَّصَي اَّمنَأَك " :هلوق امأ
 ُهُسُّفَـنَـت ُقيِضَي َدِعاَّصلا َّنِإَف ،ِدِعاَّصلا ِلاَِحب ،ِمَالْسِْإلا ِةَوْعَد ِيف ُلَّمَأَتَـيَـف ،ِهِسْفَـنِب وُلَْخي َنيِح ْوَأ ِمَالْسِْإلا َىلِإ

 ،ريونتلاو ريرحتلا (".ٍعِقاَو ُْريَغ ِءاَمَّسلا ِيف َدوُعُّصلا َّنَِأل ،ٍةَلَّـيَخَتُم ٍةَئْـيَِ© ٍةَلوُقْعَم ٍةَئْـيَه ُليِثَْمت اَذَهَو ،ِدوُعُّصلا ِيف
  .)60ص ،8ج

 ناسنإلا دعصت نع يرصعلا ملعلا هلاق ام ىلع فوقولا نم دب ال انل يلج لكشب ىنعملا حضتي ىتحو
 قحلا وهل ،لجو زع هبر نع ملسو هيلع هللا ىلص يبنلا هب ءاج ام نأ ةيعطقلا ةقيقحلا ىلإ لصن ىتحو ،هرqآو ءامسلا يف
 ركنأل اهتقو ةينوكلا ت·آلا كلت رسف ملسو هيلع هللا ىلص يبنلا نأ ولو ،يلاحلا ملعلاو هركني نأ لقاعل نكمي ال يذلا
 دعصت يفو .ةيملعلا تافاشتكالا هذه اهل ًافورعم نكي مل هرصع مولع نأ ببسب ،كلذ نوركنملا هيلع
 حطس قوف تارتم وليك ةينامثلا عافترا ناسنإلا زواجت اذإ" :يلاحلا ملعلا لوقي ءامسلا يف ناسنإلا
 ،ءاوهلا طغض صقانتو نيجيسكوألا صقنل سفنتلا ةبوعص اهنم ةديدع تالكشمل ضرعتي هنإف ،رحبلا
 اهنمو ،)Hypoxia نيجيسكوألا زوع ضرم( مس} ناريطلا ِّبط يف نوصصختملا هيمسي ضرم وهو
 تحتو ،)Dysbarism يوجلا طغضلا للخ ( مس} ىمسي يذلاو يوجلا طغضلا ضافخنا تالكشم
 .ىرخألا ولت ةفيظولا فقوتلا يف أدبتف ،ةيويحلا هفئاظوب مايقلا ناسنإلا مسج عيطتسي ال نيضراعلا نيذه
 تادادعتسا ريغب تاعفترملا كلت ىلإ دوعصلا دنع ناسنإلا هب رمي يذلا ردصلا قيض ريسفت نكمي انهو
 يف صقنلل ةجيتنو .مونلا يف ةبغرل}و ،رمتسملا عادصلاو ،ديدشلا داهجإل} روعشل} أدبيف ،ةيفاك ةيئاقو
 زاهجلا لثم نم ددمتل} ةفلتخملا هفيواجتو مسجلا ةجسنأ لخاد يف ةسوبحملا تازاغلا أدبت يوجلا طغضلا
 زاهجلاو ،ةيفنألا بويجلاو ،فنألاو ،ا¦ابعشتو نيتئرلاو ةيئاوهلا ةبصقلاو ةرجنحلا نم نوكملا يسفنتلا
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 نانسألاو مفلاو )نولوقلا ةصاخو( ،ةظيلغلاو ةقيقدلا ءاعمألاو ةدروألاو بلقلا نم نوكملا يرودلا
 نيتئرلا ىلع ةديدش طوغض ىلإو ،مسجلا ءازجأ لك يف ةديدش مالآ ىلإ يدؤي امم ةثللاو سارضألاو
 تجرشحو ردصلا قيضب روعشلا نوكي هلك كلذ ببسبو ،امهتجسنأو امه·الخ قزمت ىلإو بلقلاو
 جراخ ىلإ دعاصتلاو لاصفنالا يف هتجسنأو مسجلا لئاوس عيمج يف ةبئاذلا تازاغلا أدبت كلذك .توملا

 ،ةجسنألاو ·الخلا قزمت نم ديزي امم ،ةقئاف ةعرسب جراخلا ىلإ عفدنت تاعاقف ةئيه ىلع ...دسجلا زيح
 دعاصتل ةجيتن سفنتلا يف ديدش قيض ىلإو ،لصافملاو ردصلا يف ةحربم مالآ ثودح ىلإ يدؤيو
 لتخيو ،صخشلا ةيؤر رثأتتف ...ةيومدلا تاريعشلا لخاد نمو ،نيتئرلا ةجسنأ نم نيجورتينلا تاعاقف
 ةقرزبو ،يلك وأ يئزج للشب وأ ةيبصع ةمدصب وأ لماك ءامغإ مث ،ديدش عادصب باصيو ،هنزاوت
 يف لماك لشفو يبصعلا زاهجلا رايSاو ،نيتئرلاو بلقلا نم لك فقوت ببسب ةافول} يهتنت هلك مسجل}
 هذهو ،)403ص ،ميركلا نآرقلا يف ءامسلا يملعلا زاجعإلا ت·آ نم ( "مسجلا ءاضعأ ةيقب فئاظو
 لوق يف مالسإلا نع دعتبا نَم ةروص يزاوت ةيبطلا ةيحانل} ةلثمتم ةينوكلا مولعلا نم ةيسحلا ةروصلا
 اًقِّيَض ُهَرْدَص ْلَعَْجي ُهَّلِضُي ْنَأ ْدِرُي ْنَمَو ِمَالْسِْإلِل ُهَرْدَص ْحَرْشَي ُهَيِدْهَـي ْنَأُ ßَّا ِدِرُي ْنَمَف﴿ :ىلاعتو كرابت قحلا

  .﴾ َنوُنِمْؤُـي َال َنيِذَّلا ىَلَع َسْجِّرلاُ ßَّا ُلَعَْجي َكِلَذَك ِءاَمَّسلا ِيف ُدَّعَّصَي َاَّمنَأَك اًجَرَح

 تمهسأ فيكو ،ةينوكلا مولعلاو ينآرقلا باطخلا نيب ام ةقالعلا ةروص لثمي ، ه�ركذ يذلا لاثملا اذهو
 ريسفت ىقبيس ناك ديكأتل}و ،باطخلا نم ةدارملا ةلاحلا ريوصت يف ،ةيبطلا ةيحانل} ةدسجتم مولعلا هذه
 الول ،مالسإلا نع دعتبا نم ةلاح فيصوت يف يفاك وأ حضاو ريغ قيضلاو ءامسلا يف دّعصتلا ةروص
 نم ةروص لثامي اذه هيبشتلاف ،ةيرشبلا هتعيبطل ةبسانملا ةيعيبطلا هتئيب نع دعتبي نم ةلاحل ملعلا ةظحالم
 ، باطخلا اذه مهف نَم كل ريذحت اذه يفو .مالسإلا ةرطف يهو اهيلع هللا هرطف يتلا هترطف نع دعتبا
 .هتايح يف هميكحت وأ هللا جS نع داعتبالا ىلع ّرصأو

 حيضوت يف تمهسأ فيكو ،ةينوكلا مولعلا بناوج نم بناجب ينآرقلا باطخلا ةقالع انل حضتت كلذبو
  .هريسفت
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 نع ملكتت تناكو ،ترهظ يتلا ةدسافلا ت·رظنلا هاجت مساح فقوم ينآرقلا باطخلل ناك لباقمل}و
 ،نيوراد ا© ءاج يتلا روطتلاو ءاقترالا ةيرظن ىنبتت يتلا ت·رظنلا كلت وأ ،نوكلا اذاهل قلاخ دوجو مدع
 ةينq ةهج نمو ،زيمملا يملعلا يقطنملا هبولسR ينآرقلا باطخلا اهضحد يتلا ت·رظنلا نم اهريغ ىلإو
 كلت فعضو ناوه تتبثأو ،ينآرقلا باطخلا هرقأ ام قدص تتبثأو ةيلاحلا ةيرصعلا مولعلا تءاج
 ،مهيدل يداحلإلا يركفلا ساسألا ىلع تماق وأ ،ً�ايحأ نيمختلا ساسأ ىلع تماق يتلا ،ت·رظنلا
 ينآرقلا باطخلا رثأ انيدل حضتي كلذبو .ةدسافلا م¦ادقتعم تبثتل ت·رظنلا كلت ضعب تقثبنا هنمو
  .ةينوكلا مولعلا يف

 ءاضفلا مولعب طبترم وه ام اهنم ينآرقلا باطخلا اهيلإ رشي مل ةينوكلا مولعلا يف ةريثك بناوج كانهو
 .اهل جذامن ضرع نع ماقملا قيضي ،ناسنإلاو ناويحلاو ءامسلاو ضرألاو

 

 اھیف هرثأو ةیناسنإلا مولعلاب ينآرقلا باطخلا ةقالع

 يف حضاولا رثألا هل ناك ينآرقلا باطخلا نأ دجنسف ،ةيناسنإلا مولعل} ينآرقلا باطخلا ةقالع نع امأو
 نم اولعج دقو ،نيملسم لصأل} مه ، مولعلا كلتل اوردصت نيذلا ءاملعلا نأ اميسال ،مولعلا كلت
 جهنملا نع ّذش نم مهنم ىنثتسيو ،مهراكفأل ًادشرمو مكاحو مهئارآل ًاقلطنمو ًازكترم ينآرقلا باطخلا
 ءاج دقف ،رشبلا دنع يركفلا بناجل} قلعتي ام ةيناسنإلا نيدايملاو مولعلا هذه نيب نمو ، يمالسإلا
 لكشب ةينآرقلا ةروصلا يف ضورعم يمالسإلا" ركفلاف ،ركفلا كلذل ًادشرمو ًاهجوم ينآرقلا باطخلا
 قولخملاو ،ءيش لكل قلاخلا وه úاف ،هتافصو هحمالم زربت ،ةروصم ةيريبعت قاسنأ نمض ،لماكتمو مظنم
 باطخلا ءاج انه نمو .)43ص ،نآرقلا يف ةينفلا ةروصلا ةفيظو ("هقلاخ ىلإ جاتحم ةيرشبلا هتافصب
 ًاديعس هب ايحي ًالماش ًالماكتم ًاجهنم هحنميلو ،هطيحملو هسفنل ناسنإلل يركفلا روصتلا ححصيل ينآرقلا

 ةعامجلا ةايحو ركف يف هرثأو يمالسإلا يركفلا روصتلا لوح بطق ديس لوقي كلذل .ةايحلا هذه يف
 تفيكت ،نآرقلا نم ةرشابم دمتسملا روصتلا اذ©و" :)نيدشارلا ءافلخلاو ةوبنلا رصع ( ىلوألا ةيناسنإلا
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 ةدايقلا كلت ا¦داقو ،ةيرشبلا ةدايق تملستو .ديرفلا فيكتلا كلذ تفيكت .ىلوألا ةملسملا ةعامجلا
 يف ءاوس -ةيرشبلا ةايح يف تققحو .ًاريظن -دعب نم الو لبق نم - ةيرشبلا اهل فرعت مل يتلا ،ةديرفلا
 ناكو .خيراتلا هدهعي مل يذلا ذفلا جذومنلا كلذ -عقاولاو ةكرحلا ملاع يف وأ ،روعشلاو ريمضلا ملاع
 ةايحلا خيرü يف ةرهاظ بجعأ تناكو ..ا¦اذ يه تقثبنا هنمف .ةعامجلا كلتل لوألا عجرملا وه نآرقلا
 .ىلوألا ةجردلا يف تدمتعا هيلعو .تشاع هبو ،باتك صوصن لالخ نم ةمأ قاثبنا ةرهاظ :ةيرشبلا
 اهتصخل امك .ينآرقلا هيجوتلل ةيجذومنلا ةلماكلا ةرمثلا ىوس رخآ ًائيش تسيل )ةنسلا( نأ رابتع}
 ةباجإلا كلت بيجتف -ملسو هيلع هللا ىلص -هللا لوسر قلخ نع لَأسُت يهو -اهنع هللا يضر- ةشئاع
 يمالسإلا روصتلا صئاصخ (")يئاسنلا هجرخأ(  ..)نآرقلا هقلخ ناك( :ةقيمعلا ةقداصلا ةعماجلا
 اًرْمَأ ُهُلوُسَرَوُ ßَّا ىَضَق اَذِإ ٍةَنِمْؤُم َالَو ٍنِمْؤُمِل َناَك اَمَو﴿ :ىلاعت هلوقل ًاقادصم اذهو .)7-6ص ،هتاموقمو
 .)36:بازحألا( ﴾ اًنيِبُم ًالَالَض َّلَض ْدَقَـف ُهَلوُسَرَو ßََّا ِصْعَـي ْنَمَو ْمِهِرْمَأ ْنِم ُةََريِْخلا ُمَُهل َنوُكَي ْنَأ

 ينآرقلا باطخلل نأ �دجول ،ةفسلفلا يهو ةيناسنإلا مولعلا بناوج نم رخآ بناج ىلع انلقتنا ولو
 ةديقعلا ·اضق ريوصت اولواح دق ناديملا اذ© نيلغتشملا بلغأ نأ دجن ثيح ،رامضملا اذه يف غل} رثأ
 ركفلل انضرع ةريرج نم تاريذحت دجن كلذل ،دصقملاو دارملا نع اودعتبا مهنكلو ،ةيفسلفلا ةروصل}
 يف ةفسلفلا بولسأو نآرقلا بولسألا نبي بطق ديس قّرف دقو ،ةفورعملا ةيفسلفلا بلاوقل} يمالسإلا
 بلاقلا( ةراعتسا لواحن ال اننإ مث" :هلوقب كلذو ،ةديقعلا ًاصوصخو ةيمالسإلا ةيركفلا بناوجلا ريوصت
 )عوضوملا( ةعيبط نيب ًاقيثو ًاطابترا كانه نR انم ًاعانتقا )يمالسإلا روصتلا( قئاقح ضرع يف )يفسلفلا
 ،بلاق يف ضرع اذإ ،هيوشتلا اهقحليو هتعيبط ريغتت دقو .بلاقل} رثأتي عوضوملا نأو .)بلاقلا( ةعيبطو
 يمالسإلا روصتلا عوضوم يف ققحتملا رمألا !هتعيبط نع ةبرغو ةوفجو ءادع هخيرü يفو هتعيبط يف
 ةيناسنإلا ةنونيكلا بطاخت -صاخ هجوب-ةيمالسإلا ةديقعلاو -ًاقالطإ- ةديقعلا نإ .يفسلفلا بلاقلاو
Rةريبكلا قئاقحل} ءاحيإلا .ءاحيإلاو ةرشابملا ةسمللاو عاقيإلاو ةيويحل} زاتمي بولسأ وهو ،صاخلا ا©ولس، 
 لكب ةيناسنإلا ةنونيكلا ةبطاخمب زاتمي امك .ةرابعلا ا© يحوت نكلو .ةرابعلا يف اهلك لثمتت ال يتلا

 اهلف ةفسلفلا امأ ..يرشبلا نئاكلا يف هدحو )ركفلا( بطاخي الو .اهيف ةفرعملا ذفانمو ا¦اقاطو اهبناوج
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 ليحتسي اهل ىدصتت يتلا قئاقحلا عون ناك املو .ةرابعلا يف ةقيقحلا رصحت نأ لواحت يه ذإ .رخآ بولسأ
 تلواح املك ،فافجلاو طيلختلاو ديقعتلا ىلإ ًامتح يهتنت ةفسلفلا نإف ،ةرابعلا قوطنم يف رصحني نأ
 نأ ةرورض ىلع دكأ امك .)16ص،هتاموقمو يمالسإلا روصتلا صئاصخ ( "ةديقعلا لئاسم لوانتت نأ
 اهعاعشإ ئفطيو ،اهلتقي ةفسلفلا بولسR اهضرع ةلواحم نأ ذإ ،ةديقعلا بولسR ةديقعلا" ضرعت
 روصتلا صئاصخ( "ةريثكلا ةيناسنإلا ةنونيكلا بناوج نم دحاو بناج ىلع اهرصقيو ،اهءاحيإو
 ،ءيش لك يف كشلا ساسأ ىلع تماق يركفلا اهساسأ يف ةفسلفلاف .)17ص،هتاموقمو يمالسإلا
 ·اضق نم هنمضتت امو ةيمالسإلا ةديقعلا ىلع ليلدتلل ةقيرط ةفسلفلا نم ذختن نأ اننكمي فيكف
 ،لضفألا ىلإ هب يقتريو ناسنإلا ةايح يكاحي ًالماكتم ًاجهنم ةفسلفلا تناك ول ةينq ةهج نمو ،ديحوتلا
 ىلع لالدتسالا يف جهنمك ةفسلفلا نامدختسي فيرشلا ثيدحلا وأ ميركلا نآرقلا نأ �دجو دق انكل
 ةعيبطلا عم مغانتم جهنم كانه يوبنلاو ينآرقلا باطخلا يف نكل ،ةديقعلا ةصاخو يمالسإلا ركفلا ·اضق
 هللا كرتي نأ لاحملا نمو .صاخ لكشب ةيمالسإلا ةيركفلا ةعيبطلا عمو ،قلطم لكشب ةيرشبلا ةيركفلا
 سفنب اننكلو ،هيبنل اهملعي وأ ميركلا هباتك اSودي ملو دابعلا حالص اهيف نوكي باطخلل ةقيرطو ًاجهنم
 ةعيبط عم مجسني ،ينآرقلا باطخل} صاخ قطنمو ءارقتساو يلالدتسا طمن دوجو ىلع دكؤن تقولا
 ليلدتلا يف ةفسلفلا جهنم ىلع دامتعالا ناكمإل} ناك ولو ،اهيلع هللا هرطف يتلا هللا ةرطفو ناسنإلا
 فيرشلا ثيدحلا وأ ميركلا نآرقلا يت" نأ ضورفملا نم ناكل ةديقعلا ةصاخو ةيمالسإلا ·اضق ىلع
  .ملعأ هللاو ،ةفسلفلا دعاوقل ًاقفو

 يف سفن جهنملا دامتعا ةرورض تبثت يمالسإلا يركفلا روصتلل ةين}رلا ةيصاخ نأ ىلع دكؤن كلذل
 ،يمالسإلا روصتلا صئاصخ ىلوأ" يه :ةين}رلا ةيصاخ نأل ،هنع جورخلا مدعو ديحوتلا ىلع ليلدتلا
 اذه يف روصحمو -هناحبس- هللا نم هب ىحوم يداقتعا روصت وهف ..كلذك صئاصخلا هذه ردصمو
 لوح يرشبلا ركفلا اهئشني يتلا ةيفسلفلا تاروصتلا نم ًازييمت كلذو  ..هريغ نم دمتسي ال ردصملا
 ًازييمتو ،قئاقحلا هذه نيب ةمئاقلا تاطابترالاو ،ةيناسنإلا ةقيقحلا وأ ،ةينوكلا ةقيقحلا وأ ،ةيهلإلا ةقيقحلا
 عيطتسيو .ةيرشبلا تاروصتلاو ماهوألاو ةليخألاو رعاشملا اهئشنت يتلا ،ةينثولا تادقتعملا نم كلذك هل
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 هلصR يقابلا ديحولا يداقتعالا روصتلا وه يمالسإلا روصتلا نإ :-نئمطم وهو- لوقي نأ ناسنإلا
 ،تاد·زو تاليو»و تاروصتو حورش ،ةلزنملا بتكلا لوصأ ىلإ تفيضأ دقو .)ةين}رلا( هتقيقحو )ين}رلا(
 ظوفحم -هدحو- مالسإلا يقبو .)ةين}رلا( اهتعيبط تلدبف ،اهبلص يف تجمدأ ،ةيرشب تامولعمو
 صئاصخ ("هنأش يف هللا دعو قدصو .لطابل} قحلا هيف سبلي ملو ،ردك ليصألا هعبن بشي مل ،لوصألا
 ،)15:رجحلا( ﴾نوظفاحل هل �إو ،ركذلا انلزن نحن �إ﴿ :هلوقب ،)45ص،هتاموقمو يمالسإلا روصتلا
 يف مالسإلا ةلود ضوهنل ًاساسأو ًايقيقح ًاردصم ناك كلذل ،ميركلا نآرقلا نع كفنت ال ةين}رلا ةفصف
 .مهل لوألا عجرملا ناكو ،مهيلع هللا ناوضر ،هدعب نم نيدشارلا ءافلخلاو ملسو هيلع هللا ىلص يبنلا نمز

 ئراقلاو سرادلا دجيسف ،ةيناسنإلا مولعلا عورف دحأ قالخألاو ةيبرتلا ملعب ينآرقلا باطخلا ةقالع نعو
 تلوانت يتلا ةيمالسإلا ثوحبلا لكل لوألا عجرملا ناك ينآر قلا باطخلا نأ ذإ ،امهنيب ةقيثو ةقالع
 يذلا مالكلا" وه :ًامومع يوبرتلا باطخلا موهفم نأل .ليصأتلاو ثحبل} قالخألاو ةيبرتلا عوضوم
 ًامالك مأ ً·وفش ًامالك ناكأ ءاوس ،اهمومهو ،ا¦الكشمو ،اه·اضقو اهعاضوأو ،ةيبرتلا لوح رودي
 ءانب هفده ...ًاماع ًالسرم ًامالك مأ ،مظنم يملع ركف نع ًاريبعت مالكلا اذه ناكأ ءاوسو ً}وتكم
 ةيمالسإلا ةيبرتلا" نأ امك ،)22ص ،يوبرتلا باطخلا ةغل (".ةماعلا ةحلصملا اهتياغو ،ةلماكتم ةيصخش
 وه ،ًايلقع ًاينيد ًايقالخأ ءانب ةيصخشلا ءانبو ةبيطلا ةودقلاو خيراتلاو نآرقل} ةيصخشلا ءانب ىلإ فد¦
 راطإلا يف ةيمالسإلا ةيبرتلا (".يجراخلا وزغلا ت·دحت لك ةهجاوم يف ةوقلا ردصمو عمت�ا ءانب ساسأ
 ناديمو لاجم يأ ةنسلاو نآرقل} دسجتملا يمالسإلا باطخلا كرتي ملف ، )16ص ،ميلعتلل يقيقحلا
 . ًاهبنمو ًاهجومو ًايبرم اهيلإ راشأو الإ ةيوبرت ةصرفو

 يفتكنس اننكل ريغص ثحب يف هرصح نكمي ال عساو لاجم قالخألاو ةيبرتلا ناديم نأ مولعملا نمو
 اَذَه ِيف ِساَّنلِل اَنْـبرَض ْدَقَلَو﴿ :ىلاعت هلوق يفف ،ةيرحلا موهفم راتخنسو ،هنم دحاو بناج ىلإ ةراشإل}
 ًالَثَمُ ßَّا َبَرَض )28( َنوُقَّـتَـي ْمُهَّلَعَل ٍجَوِع يِذ َْريَغ ا$يِبَرَع ً�آْرُـق )27( َنوُرَّكَذَتَـي ْمُهَّلَعَل ٍلَثَم ِّلُك ْنِم ِنآْرُقْلا
 ﴾َنوُمَلْعَـي َال ْمُهُرَـثْكَأ ْلَب ßَِِّ ُدْمَْحلا ًالَثَم ِنَ·ِوَتْسَي ْلَه ٍلُجَرِل اًمَلَس ًالُجَرَو َنوُسِكاَشَتُم ُءاَكَرُش ِهيِف ًالُجَر
 ناك امع ةريثك ةلثمأ انل برض هنR �ربخي ،قايسلا اذه يف ىلاعتو هناحبس هللا نأ ظحالن ،)29:رمزلا(
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 ةيمالسإلا ريياعملا قفو ةايحب معنن نأ لجأ نمو ،هناحبس هيلإ انتياده لجأ نم اذه لك ،نوكيسو
 ِنَ·ِوَتْسَي ْلَه ٍلُجَرِل اًمَلَس ًالُجَرَو َنوُسِكاَشَتُم ُءاَكَرُش ِهيِف ًالُجَر ًالَثَمُ ßَّا َبَرَض( :هلوقب لثملاف .ةطبضنملا
 ةصلاخلا ةيدوبعلا ىنعم وه اهزربأ ،ةريثك عيضاومب يحوي لثملا اذهو ،)َنوُمَلْعَـي َال ْمُهُرَـثْكَأ ْلَب ßَِِّ ُدْمَْحلا ًالَثَم
ú كولمم وه لوألا ،نييرشب نيجذومن انل روصي لثملاف ، )83-48ص ،قيرطلا يف ملاعم :رظنا(طقف هدحو 
 يف ةقاطلا ددبتم وهف ،ءاكرشلا ءالؤه لك ءاضرإ ىلع ةردقلا مدع يه ةاحوتسملا هتئيهو صاخشأ ةدعل
 دقو ،هتابغرو هتابلطو هتاجايتحا يف رخآلا نع فلتخم ءاكرشلا نم دحاو لك نأ ببسب ،مهئاضرإ
 ءاقشلا ةروص يه كلت ،ّمغو ّمهو بعتو ةريح يف امئاد هارت كلذل ،مداصتتو تابغرلا كلت ضراعتت
 رفكلاو كرشلا باحصأ لثمت ةروصلا هذهو ،ةايحلا ديق ىلع وهو توملاو باذعلا ةروص كلتو ،هنيعب
 ،تاردخملا وأ رومخلا وأ ءاسنلا وأ لاملل ًاديبع اوناك امبرف ،ءايشألا نم ريثكل ديبع مSإف ،مه©اش نمو
 قرلاف ،ءيش يف مالسإلا نم تسيل ةيركف بهاذمو تاعامجو تامظنم وأ ةعداخ راكفأل ًاديبع امبرو
 لئاسوو ً�اولأو ًالاكشأ ةيدوبعلا تذخأ ثيح ،يضاملا يف هيلع ناك امم ريثكب ىسقأ �رصع يف ةيدوبعلاو
 :رظنا( مهلاعفأو مهثبخ ثيح نم ،م¦اراجم ناطيشلا عيطتسي ال و ،اهنم نوديفتسملا مه اهراجتو ،ةددعتم
 ًادبع ،طقف ú ًادبع نوكيل ،ًارح هقلطأو ناسنإلا ررح مالسإلاف ، )84ص ،مالسإلا يف قرلا ماظن

 ةايحلا هذه ةمحز يف هيلع ريسي جهنم نود نم ناسنإلا هللا كرتي مل كلذل ،هيلع لضفتملاو معنملا هقلاخل
 .ةمكاحلا ةنجاملا ةيلهاجل} جضت يتلا

 يفو هلمع يف حüرم ،نادجولاو لابلا حüرم وهف ،ةدحاو ةهجل دبع وه يذلا يناثلا لجرلا ةروص امأ 
 اذهو .هديس بضغي امو يضري ام ملعي وهف ،هديس تابغرو تاجاحو عابط فرعي هنأ ببسب ،هركف

 ،هل كيرش ال هدحو ú ةصلاخلا هتيدوبع نم هتيرح عبنت يذلا -ىلعألا لثملا ú - نمؤملا دحوملا لاح
 اذإو ،هيلع نمف هعم ناك اذإ هللا نR نمؤيو ملعي هنأل ،هللا الإ ىشخي ال ،رشبلا نيب ًارح ًاميرك ًازيزع هارتف
 ناميإلا ةمالسل ةجيتن نوكي يذلا يركفلاو يسفنلا يقيقحلا نزاوتلا وه كلذ ،هعم نمف هيلع ناك
 ةهافتو ةعاضو ينآرقلا لثملا اذ© انل نَ}و ،عصانلا يقيقحلا ةيرحلا موهفم انل ىلجتي انهو .ةديقعلاو
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 ،ًاعم كولسلاو روعشلاو سحلا ىبر دق ينآرقلا باطخلا نوكي اذ©و .ةيرحلا نع ىرخألا ميهافملا فارحناو
 .ًاعم ةيرحلاو ةيدوبعلا ىنعمل هحيضوت لالخ نم

 ةمساحلا ةينادحولا هذه" دجن ثيح ،يسركلا ةيآ نم ) وه الإ هلإ ال هللا ( : ىلاعت هلوق هب يحوي ام اذهو
 ثيلثتلا ةديقعك - لسرلا دعب - ةقباسلا ت�·دلا ىلع أرط امم سبل وأ فارحنا يأل اهيف لاجم ال يتلا
 دئاقعلا ىلع نيري ناك امم شبغ يأل الو - مالسلا هيلع - ىسيع دعب ةيسنكلا عما�ا نم ةعدتبملا
 تاقوألا نم تقو يف - نييرصملا ءامدق ةديقعك ،ريطاسأل} هسبلت اهنكلو ،ديحوتلا ىلإ ليمت يتلا ةينثولا

 ةعضاخ ةريغص ةهلآ دوجوو !سمشلا صرق يف هلإلا لثمتب ةينادحولا هذه سيبلت مث ،هللا ةينادحوب -
 ت�·دلا ىلع تأرط يتلا فارحنالا فانصأ نم اذه لك  )286ص ،1جم ،نآرقلا لالظ يف (".هل
  .هتياعرو هللا ظفحب نآرقلا باطخلا يقب نيح يف .ىرخألا

 رييغتلاو بعالتلا ىدم فشك ىلع فكع هنوكب ت�·دلا كلتب ينآرقلا باطخلا ةقالع نمكت امكو
 ليط}ألا كلت نثارب نم ناسنإلا لشتني نأ لجأ نم اذه لكو ،ا©احصأ لبق نم اهيف ىرج يذلا
 .نيملاعلا بر ú هتيدوبع لالخ نم ةعصانلا هتيرحب معني ،دحألا دحاولا قلاخب هطبريو ،تافارخلاو

 ةراتف ،ًافلتخم ًافقوم اهنم فقو دق هنأ دجنسف ،نوناقلا وأ عيرشتلا ملعب ينآرقلا باطخلا ةقالع نع امأو
 تناكف ،هيلع ريسن يك ًانيبم ًاعيرشتو ًاحضاو ًاطخ مسر هنأل كلذو ،اهضعب ركني ةرüو اهضعب ُّرقي
 هملظ فشكيو ضفرُي اهادع امو ،ةفصنملاو ةلداعلا نيناوقلا هكلفب رودت يذلا روحملا لثم هتاعيرشت
 .هروجو

 امثيح ةعوضوم اهفيلاكت تسيل ةموصعملا ةعيرشلا هذه" :يمالسإلا عيرشتلا فصو يف لوقي يبطاشلاو
 يف مهحلاصم مايق يف عراشلا دصاقم قيقحتل تعضُو لب ،نيدلا ةطلُس تحت سانلا لاخدإ در� قفتا
 :اهنم مكُح لك يف يعورو ،ًاعم ايندلاو نيدلا

 سسأ يه يتلا ،)لاملاو ،لسنلاو ،لقعلاو ،سفنلاو ،ُنيِّدلا( سمخلا ت·رورضلا نم ءيش ظفح امإ
 .ةرخآلا يف ةاجنلا تتافلو ،ةماقتسا ىلع ايندلا حلاصم ِرجت مل اهالول يتلاو ،ةلم لك يف ةيعرملا نارمعلا
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 يف سانلا عقول ت·رورضلا ىلع اهدورو الول يتلا ،تالماعملا عاونأك ،تايجاحلا نم ءيش ظفح امإو
 امإو .تاداعلا نساحمو قالخلا مراكم ىلإ عجرت يتلا ،تانيسحتلا نم ءيش ظفح امإو .جرحلاو قيضلا
 تالماعمو تادابع- هقفلا باوبأ نم ٌب} ولخي الو .هققحت ىلع نيعُي امب ةثالثلا عاونألا نم عون ليمكت
 .اهقيقحتل الإ ماكحألا عضوت مل يتلا ،دصاقملا هذه قيقحتو ،حلاصملا هذه ةياعر نم -اهريغو ت·انجو
 (".اهدودح يدعت نع يهنلاو ،اهتماقإل بلطلا دك» تاجرد يف توافتت ثالثلا بتارملا هذه نأ مولعمو
   )5 ص ةمدقملا ،تاقفاوملا

 تغيص دقف تالماعملاو قالخألاو ةدابعلا ىلإ ةديقعلا نم نيدلا زئاكرب ةقلعتملا ةينآرقلا " ت·آلا نأ امك
 زاجعإلا ت·آ نم( ".املع سانلا رثكأ اهمهفي امك ءارحصلا بلق يف يودبلا اهمهفي ،ةمكحم ةغايص
 .ينآرقلا باطخلا يف ريسيتلا بناوج نم اذهو )21ص ،ميركلا نآرقلا يف ناويحلا يملعلا

 ،عيرشتلا نم مهملا اهعقوم اهل ةيلاملا ةيداصتقالا ةيحانلا دجن ،ينآرقلا باطخلا يف ةيعيرشتلا بناوجلا نمو
 ةعامجل} ىنعي يكارتشالا داصتقالاو ،ةعامجلا ةحلصم قيقحت ىلع زكتري يلامسأرلا داصتقالا ناك" اذإف
 ، )54ص ،ميركلا نآرقلا يف ةيداصتقالا ةيبرتلا ("ًاعم ةعامجلاو درفل} ىنعي مالسإلا نإف ،درفلا لمهيو
 نأ قلطنم نم ،ةيمالسإلا ةديقعلا ئدابمب ًاقيثو ًاطابترا طبتري" ،مالسإلا يف يداصتقالا بناجلا نأ امك
 ("ماكحأو ،دعاوق نم عرش ام قفو اهرامع* موقيل ضرألا يف ناسنإلا فلختسا يذلا وه ىلاعت هللا

 ِيف ٌلِعاَج ِّينِإ ِةَكِئَالَمْلِل َكُّبَر َلاَق ْذِإَو ﴿:ىلاعت هلوق يفف ،)62ص،ميركلا نآرقلا يف ةيداصتقالا ةيبرتلا
 ِّينِإ َلاَق َكَل ُسِّدَقُـنَو َكِدْمَِحب ُحِّبَسُن ُنَْحنَو َءاَمِّدلا ُكِفْسَيَو اَهيِف ُدِسْفُـي ْنَم اَهيِف ُلَعَْجتَأ اوُلاَق ًةَفيِلَخ ِضْرَْألا
 ٍلَمَع ِيف ُهْنَع ًالَدَب ُنوُكَي ْوَأ ُهَْريَغ ُفُلَْخي يِذَّلا ِلْصَْألا ِيف ُةَفيِلَْخلاَو" ،)30:ةرقبلا( ﴾َنوُمَلْعَـت َال اَم ُمَلْعَأ
 َلْثِم ُفَلْخَتْسُمْلا ُهُديِرُي ًالَمَع َّىلَوَـتَـي يِذَّلا َوُهَو ُّيِزاَجَمْلا َىنْعَمْلا اَّمِإ اَنُه ِةَفيِلَْخلا َنِم ُداَرُمْلاَو ...ُهُلَمْعَـي
 ٌلَسْرُم ٌزاََجم ْوَأ ٌةَراَعِتْسا َوُهَـف ِضْرَْألا ِيف ُهُديِرُن اَم ُلَمْعَـي اًرِّبَدُم ِضْرَْألا ِيف ٌلِعاَج ْيَأ ،ِّيِصَوْلاَو ِليِكَوْلا
 َوُهَو ِناَسْنِْإلا ِيف ُهَعَدْوَأ يِذَّلا َلَمَعْلا اَهيِف ًالِماَع َالَو ِضْرَْألا ِيف $الاَح ْنُكَي َْمل َىلاَعَـت ßََّا َّنَِأل ٍةَقيِقَِحب َسْيَلَو
 هذه يف فلختسم ناسنإلاف )398ص ،1ج ،ريونتلاو ريرحتلا ("...ِضْرَْألا ِتاَدوُجْوَم ىَلَع ُةَنَطْلَّسلا
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 :هلوقب ناسنإلل هناحبس هللا رمأ ءاج كلذل .بولطملا ين}رلا عيرشتل} اهرامعإ هنم بولطمو ضرألا
  .)اوهتناف هنع مكاS امو هوذخف لوسرلا مكüآ ام(

 يمالسإلا عمت�ا يف يعامتجالاو يداصتقالا ميظنتلا دعاوق نم ىربك ةدعاق" ةميركلا ةيآلا عضت امك
 عمتجملل يروتسدلا عيرشتلا يف ىربك ةدعاق عضت امك  ..) مكنم ءاينغألا نيب ةلود نوكت ال يك ( :
 ةبسانمب üءاج نيدعاقلا نيتاه نأ ولو  ..) اوهتناف هنع مكاS امو هوذخف لوسرلا مكüآ امو( :يمالسإلا
 يعامتجالا ماظنلا سسأ يف ةريثك دامآ ىلإ عقاولا ثداحلا اذه نازواجتت امSأ الإ ،هعيزوتو ءيفلا اذه
 .)3524ص ،5جم ،نآرقلا لالظ يف( "يمالسإلا

 :امهو ،يمالسإلا عيرشتلا يف ناتمهم نüدعاق اهنم صلختسي نأ نكميو

 .مالسإلا يف ةيداصتقالا ةيرظنلا سسأ نم ًاريبك ًابناج لثمت ،يداصتقالا ميظنتلا ةدعاق" :ىلوألا ةدعاقلا 
 ةلود لاملا نوكي الأ ةدعاق .ةدعاقلا هذ© ةددحم اهنكلو .ةيرظنلا هذه يف ا© فرتعم ةيدرفلا ةيكلملاف
 ءاينغألا نيب ةلود لاملا نوكي نأ ىلإ يهتني عضو لكف .ءارقفلا نيب لوادتلا نم ًاعونمم ،ءاينغألا نيب
 يعامتجالا ميظنتلا فادهأ نم ًافده فلاخي امك ةيمالسإلا ةيداصتقالا ةيرظنلا فلاخي عضو وه مهدحو
 عضولا اذه لثم قلخت ال ثيحب مظنت نأ بجي يمالسإلا عمت�ا يف تالماعملاو تاطابترالا عيمجو .هلك
   .)3524ص ،5جم ،نآرقلا لالظ يف ("دجو نإ هيلع يقبت وأ

 لعجو .ةاكزلا ضرف" لالخ نم يداصتقالا هجهنم قيبطت ليبس يف ريبادتلا نم ةلمج مالسإلا ذختا دقو 
 نم ةئملا يف ةسمخ وأ ةرشعو ،ةيدقنلا لاومألا سوؤر لصأ نم ةئملا يف فصنو نينثا ماعلا يف اهتليصح
 لاملا يف اهلثم ضرألا زونك وهو زاكرلا يف ةليصحلا لعجو .ماعنألا يف كلذ لداعي امو .تالصاحلا عيمج
 ءيفلا لعج امنيب ءاينغأو ءارقف نيدهاجملل ةمينغلا سامخأ ةعبرأ لعج مث .ةريبك بسن يهو .يدقنلا

 نيب جتانلا لوصحملا يف ةكراشملا يأ ةعرازملا وه ضرألا راجيإ يف راتخملا هماظن لعجو .ءارقفلل هلك
 ذخ" نأ يف قحلا" مامإلل لعج امك )3524ص ،5جم ، نآرقلا لالظ يف (" .اهعرازو ضرألا بحاص
 مرحو .لاملا تيب ولخ دنع ءاينغألا لاومأ يف فظوي نأو .ءارقفلا ىلع اهدريف ءاينغألا لاومأ لوضف
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 هماظن ماقأ ةلمجلا ىلعو .ءاينغألا نيب ةلود لاملا لعجل ناتيسيئرلا ناتليسولا امهو .}رلا رظحو .راكتحالا
 بناجب ةيدرفلا ةيكلملا قح ىلع ًاليصأ ًاديق دعت يتلا ىربكلا ةدعاقلا كلت ققحي ثيحب هلك يداصتقالا
   . )5352ص ،5جم ، نآرقلا لالظ يف (" .ىرخألا دويقلا

 مكاS امو هوذخف لوسرلا مكüآ امو ( : دحاو ردصم نم ةعيرشلا يقلت ةدعاق" يهف ةيناثلا ةدعاقلا امأ
 نم دمتسم مالسإلا يف نوناقلا ناطلسف .ةيمالسإلا ةيروتسدلا ةيرظنلا لثمت كلذك يهف ) اوهتناف هنع
 كلمت ال اهعم مامإلاو اهلك ةمألاو ،ةنس وأ ً�آرق ملسو هيلع هللا ىلص لوسرلا هب ءاج عيرشتلا اذه نأ
 دنسلا َدقف هنأل ،ناطلس اذه اهعيرشتل نكي مل هفلاخي ام تعرش اذإف .لوسرلا هب ءاج امع فلاخت نأ
 كلت اهيف امب ،ةيعضولا ةيرشبلا ت·رظنلا عيمج فلاخت ةيرظنلا هذهو  ..ناطلسلا هنم دمتسي يذلا لوألا
 ام لكو ،ءاشت ام لكو ،ءاشت ام اهسفنل عرشت نأ ةمألل نأ ىنعمب ،تاطلسلا ردصم ةمألا لعجت يتلا
 هللا ىلص لوسرلا هب ءاج يذلا هللا عرش وه مالسإلا يف تاطلسلا ردصمف .ناطلس وذ وهف هعرشت
 اذه يفو اذه يف ةمألا نع بئ� مامإلاو اهذفنتو اهسرحتو ةعيرشلا هذه ىلع موقت ةمألاو ملسو هيلع
  .)3525ص ،5جم ، نآرقلا لالظ يف (".عيرشت يأ يف لوسرلا اهüآ امع فلاخت نأ اهل سيلف .ةمألا قوقح رصحنت

 ْنَمِل ًةَرِكْذَت َّالِإ )2( ىَقْشَتِل َنآْرُقْلا َكْيَلَع اَنْلَزْـنَأ اَ◌م )1( هط﴿ :ىلاعتو هناحبس هللا لوق يف دجن كلذل
 موقيو سفنلل نئمطمو حيرم ديك» ،)4:هط( ﴾ىَلُعْلا ِتاَواَمَّسلاَو َضْرَْألا َقَلَخ ْنَِّمم ًاليِزْنَـت )3( ىَشَْخي
 .مالسإلا ىلإ ةيلهاجلا نم هلشتنيو عمت�} ضهنيو ،ركفلاو كولسلا

 الو ،اهعم ضقانتت ال ةيعرشلا هماكحأ لكو ،ةرطفلا رياسي باطخ ،يمالسإلا يعيرشتلا باطخلاو
 زاجعإلا :رظنا (هارخأو هايند يف ناسنإلل حالفلاو حالصلا هيف امب اهاعرتو اههجوت لب ،اهتبكت وأ ا©راحت
 .) 503ص ،ثيراوملا يف يعيرشتلا

 ىلع سبتلت ال يك ،ماهفألل ةيلج اهحضوأو ،ةيعيرشت ةريثك ·اضق لوانت يمالسإلا عيرشتلا نأ امك
 امم كلذ ريغ ىلإو ،موكحملا عم مكاحلا ةقالعو ،ىروشلا أدبمو ،ىلاعتو هناحبس ú ةيمكاحلا اهنمو ،دحأ
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 اهلوانت نع ماقملا قيضي ةريبك ةيمهأ تاذ بناوج يهو ،درفلاو ةلودلا ىوتسم ىلع عيرشتلا ·اضقب طبتري
 .ثحبلا اذه يف

 هل دجنسف ،ةيناسنإلا مولعلا عورف دحأ اهفصوب ،ا©ادآو ةيوغللا مولعل} ينآرقلا باطخلا ةقالع نع امأو
 ًامادختسا ةغللا مدختسا دق ينآرقلا باطخلا نأ ظحالن ةيوغللا مولعلا يفف ،رثألاو ةيمهألا غل} ًارود
 ت�اكمإل هلامعتسا كلذكو ،ةفلتخم تاقايس يف ةملكلل ةنكمملا ةيونعملا تاقاطلا لك فّظو ثيح ،ًاقئاف
 اهُؤاج اذِإ َّىتَح ًارَمُز ِةَّنَْجلا َىلِإ ُْمَّ©َر اْوَقـَّتا َنيِذَّلا َقيِسَو﴿ :ىلاعت هلوق يفف ، ةيغالبلا كلذكو ةبيكرتلا ةغللا
 ةروص يف دجن ،)73:رمزلا( ﴾َنيِدِلاخ اهوُلُخْداَف ْمُتْـبِط ْمُكْيَلَع ٌمالَس اهُتَـنَزَخ ْمَُهل َلاقَو اُ©اوْبَأ ْتَحِتُفَو
 َقيِس ل ِةَلَكاَشُمْلا ِةَقيِرَط ىَلَع ِقوُّسلا ُلْعِف ِةَّنَْجلا َىلِإ َنيِقَّتُمْلا ِةَمِدْقَـت ىَلَع َقِلْطُأ" دق هنأ نينمؤملا
 َةَقَالَع َال ِيتَّلا ِةَراَعِتْسِالا ِليِبَق ْنِم ِقيِقْحَّتلا َدْنِع َيِهَو ،ِتاَنِّسَحُمْلا َنِم ُةَلَكاَشُمْلاَو ،ِلَّوَْألا )71:رمزلا(
 ِيف ُواَوْلاَو .ىَوْقَّـتلا ِبِتاَرَم َبَسَِحب اًرَمُز ْمُهُلْعَجَو .ِظْفَّللا ُةَسَناَُجم اَهْـيَلَع ُلِمَْحت ِيتَّلا ُةَّيِلْمُْجلا ُةََ©اَشُمْلا َّالِإ اََهل
 ، )71ص ،24ج ،ريونتلاو ريرحتلا ("ْتَحِّتُـف ْدَقَو اَهوُءاَج َنيِح ْيَأ ،ِلاَْحلا ُواَو اُ©اوْبَأ ْتَحِتُفَو ِةَلُْمج
 ةنجلا باوبأ نألو ،اذه اومهوت دقف لوقلا اذه ىلإ ةاحنلا ضعب بهذ امك ةينامثلا واو تسيل واولا هذهو
 .ميلس ريغ هجوت اذهف )72ص ،24ج ،ريونتلاو ريرحتلا :رظنا(.ةينامث

 ...ِةَماَرَكْلا ِلْهَأ ِلاَبِتْقا ِيف ُنْأَّشلا َوُه اَم ىَلَع ًةَحوُتْفَم َباَوْـبَْألا اوُدَجَو" ةنجلا ىلإ نونمؤملا لصو امدنعو
 ْيَأ ،ِةَّنَْجلا ِباَوْـبَأ َىلِإ ْمِهِئيَِجم ِنَمَز َّىتَح :ُريِدْقَّـتلاَف ،ِطْرَّشلا َىنْعَم ٍةَنَّمَضُم ُْريَغ ِناَمَّزلا ِدَّرَجُمِل اَنُه اذِإو
 اَهَغَلْـبَأ اَذِإَف اَهِتْيَـب َىلِإ َسوُرَعْلا يِدْهَـي ْنَم ِةَلاَحَك ،ِةَّنَْجلا ِباَوْـبَأ َدْنِع ْمِهِفاَفْحِِ* َنوُلَّكَوُمْلا ُةَكِئَالَمْلا ُمُهْـتَّلَخ
 )72ص ،24ج ،ريونتلاو ريرحتلا (".اَهِتْيَـب َْنيَبَو اَهَـنْـيَـب ىَّلَخ ُهَبَ}

 نوجسلا باوبأ نأ ،اهلبق يتلا نود )تحتُف( انه واولا ةد·ز يف ُةمكحلاو" :)واولا( يف يواصلا لاقو
 حرفلاو رورسلا باوبأ فالخب ،مهيلع قلغُت مث مهل حتفتف ،مئارجلا باحصأ اهئيجي نأ ىلإ ةقلغم نوكت
 ،24ج ،ريونتلاو ريرحتلا (".اهلبق يتلا نود انه واولا لوخد بسانف اهلخدي نمل ًاراظتنا حتفت اSإف

 .  )81ص
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 اَهوُءاَج اَذِإ َّىتَح اًرَمُز َمَّنَهَج َىلِإ اوُرَفَك َنيِذَّلا َقيِسَو ﴿ :ىلاعت هلوق يف ىلوألا ةيآلا يف واولا فذح لعلو
 ةأجافم وهو ،ةأجفلا لماع قايسلا باسكإل ناك ) 71:رمزلا( ﴾... اَهُـتَـنَزَخ ْمَُهل َلاَقَو اَُ©اَوْـبَأ ْتَحِتُف
 ً·ريوصت قايسلا هقطن ،فوخو رعذ نم هلمحي امو يئاجفلا منهج باوبأ حتفو ،مهدايتقا دعب نيرفاكلا
 نيح يف .مههوجو يف باذعلا باوبأ حتف نم مهرعذو مهفوخ ةروص ليختي نأ ئراقللو ،دهشملا اذهل
 ، )اُ©اوْبَأ ْتَحِتُفَو اهُؤاج اذِإ َّىتَح ًارَمُز ِةَّنَْجلا َىلِإ ُْمَّ©َر اْوَقـَّتا َنيِذَّلا َقيِسَو( ةيناثلا ةيآلا يف واولا دوجو نأ
 فالتخ} نكل فوخلا يزاوت دق سفنلا يف ةوق هل حرفلاف ،ةيلاوتملا ثادحألا لبقت يف سفنلل لا�ا حسفي
 ةنزاوتم تاجرد يف حرفلا نوكي نR يعاري ينآرقلا باطخلاف ،ام دح ىلإ ًادحاو نوكي دق رثألاو ،ةهجلا
 يف ةد·زلا تناك كلذل ،هيف ررض ال ًائينه ًالسرتسم رورسلا لخديل ،حرفلا مجح عم بسانتت ،ةيلاتتم
 لوألا قايسلا انل يحوي كلذكو .نينمؤمل} ميركتلاو قفرتلا ردق حضوتو ،ىنعملا يف ةد·زلا ىلع لدت ىنبملا

 دوجو نودو بسانت نود ،باذعلا يف ةد·ز نم هلمحي امو ،سفنلا ىلع ةأجفلا ةروطخب ،واولا فذحب
 هيف نكي مل اذإ ةيبلس رqآ هل رورسلاو نزحلا يف ةأجفلا لماعف ،لحارم يف سفنلا ذخأيل ،هميدقت يف جردت
 ةداعسلا لقن يف ًاحضاو ًاجردت قايسلا تبسكأ دق ةيناثلا ةيآلا يف واولا لعلو ،لعفلاو لوقلا يف جردت
 .هلقعن انلعل ًايبرع نآرقلا لعج يذلا ميظعلا هللا ناحبسف ،نينمؤملل

 يف ةيبرعلا ةغالبلا تمهسأ ثيح ،هب قيثو طابترا ينآرقلا باطخلل ناك دقف ،يغالبلا ناديملا نع امأ
 َضْرَْألاَو ِتاَواَمَّسلا َقَلَخ يِذَّلاُ ßَّا ُمُكَّبَر َّنِإ﴿ :ىلاعت هلوق يفف ،ينآرقلا باطخلا نم دارملا ىنعملا حيضوت

 ٍتاَرَّخَسُم َموُجُّنلاَو َرَمَقْلاَو َسْمَّشلاَو اًثيِثَح ُهُبُلْطَي َراَهَّـنلا َلْيَّللا يِشْغُـي ِشْرَعْلا ىَلَع ىَوَـتْسا َُّمث ٍمَّ·َأ ِةَّتِس ِيف
Rَِا َكَراَبَـت ُرْمَْألاَو ُقْلَْخلا ُهَل َالَأ ِهِرْمßَّ ُميِظَع ٍنْأَش ْنَع ُِّربَعُـي ُءاَوِتْسِالاَف" ،)54:فارعألا( ﴾َنيِمَلاَعْلا ُّبَر 
 ِيناَعَم ُبَرْـقَأ ُهاَنْعَم َّنَِأل :ِليِثْمَّتلاَو ِةَراَعِتْسِالا ِقيِرَط ىَلَع ِهِب ُريِبْعَّـتلا َريِتْخا ،َىلاَعَـت ِقِلاَْخلا ِةَمَظَع نوؤش نم
 َْمل ِبْيَغْلا َِملاَع ْنِم ٍناَعَم َميِلْعَـت َداَرَأ اَّمَل ßََّا َّنِإَف ،َىلاَعَـت هنوؤش نم ُهنَع ِِّربَعُمْلا َىنْعَمْلا َىلِإ ِةَّيِبَرَعْلا ِّداَوَمْلا
 ِيناَعَمْلا ِنَع ِريِبْعَّـتلا َنِم ٌّدُب ْنُكَي ْمَلَـف ،ِةَداَهَّشلا َِملاَع ْنِم ٍةَموُلْعَم ٍةَلِثْمRَِ َّالِإ ِةَغُّللا ِيف َكِلَذ ىَّتَأَتَـي ْنُكَي
 .)163ص ،8ج ،ريونتلاو ريرحتلا (" .ِةَداَهَّشلا َِملاَع ْنَع ِهِب َُّربَعُـي اَِّمم اَُ©ِّرَقُـت ٍتاَراَبِعِب ِةَبَّـيَغُمْلا
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 اوُعَـنَـتْـقاَف اَهْـنِم َِّيلاَْمجِْإلا َدوُصْقَمْلا اوُمِلَع ُْمSََِّأل ٍلاَؤُس َالَو ٍثَْحب َالِب اََهلاَثْمَأ َنْوَّقَلَـتَـي" اوناك فلسلا نأ مولعمو
 ِهِذَه ْنَع اوُلِئُس اَذِإ اوُناَك ِثْحَبْلا ِءاَدِتْبا ُرْصَع َرَهَظ اَّمَل َُّمث ،ِتاَِ©اَشَتُمْلِ} اََهلاَثْمَأ َنوُّمَسُيَو ،ًالَمُْجم َىنْعَمْلِ}
 ٌضاَيِع ىَكَح ْدَقَو .اَهَليِوَْ» َنْوَـبَْ" اوُناَكَف ...اًفْـيَك َكِلَذِل ُفِرْعَـن َالَو ِشْرَعْلا ىَلَعُ ßَّا ىَوَـتْسا :َنوُلوُقَـي ِةَيْآلا

 َفْيَك .ىَوَـتْسا ِشْرَعْلا ىَلَع ُنَْمحَّرلا :َلاَقَـف اًكِلاَم ٌلُجَر َلَأَس :َلاَق ُهَّنَأ َةَنْـيَـيُع ِنْب َناَيْفُس ْنَع )ِكِراَدَمْلا( ِيف
 ٌموُلْعَم ُءاَوِتْسِالا( :َلاَقَـف ،ُهْنَع َيِّرُس َُّمث ُءاَضَحُّرلا ُهَالَع َّىتَح ا$يِلَم ٌكِلاَم َتَكَسَف ßَِّا ِدْبَع َ}َأ َ· ىَوَـتْسا
 ْنَع اَذَه َرِهُتْشاَو )$الاَض َكَّنُظََأل ِّينِإَو ٌبِجاَو ِهِب ُناَميِْإلاَو ٌةَعْدِب اَذَه ْنَع ُلاَؤُّسلاَو ٍلوُقْعَم ُْريَغ ُفْيَكْلاَو
 ريرحتلا (")ِّينَع ُهوُجِرْخَأ ٍءوُس َلُجَر َكُّنُظَأَو( :ُهَلَأَس ْنَمِل َلاَق ُهَّنَأ اَهِضْعَـب ِيفَو ،ٍةَريِثَك ٍتَ·اَوِر ِيف ٍكِلاَم
 هتيجسب يبرعلا اهمهفي ةغلب قئاقحلا روصي ينآرقلا باطخلا دجن كلذل ، )163ص ،8ج ،ريونتلاو
 .اهليصافت يف ضوخلا نود ،ةلمجم

 ثحبلا ىفتكا نكل ،ماقملا اذه يف ا© نايتالا ىلع بعصيو ،نيدايملا ةعونتم ةيناسنإلا مولعلا نأ امك
 .ينآرقلا باطخلا نيبو اهنيب ةقالع دوجو ىلع ليلد ةباثمب نوكت ،اهنم جذامن ركذب

 ةمتاخلا

 هللا هلزنأ دقف ،ةصاخ نيملسمللو ،ةماع ةيرشبلل باطخ وه ينآرقلا باطخلا نأ ىلع دكؤن نأ انب ردجي
 كلذكو هسفن ناسنإل} قلعتت يتلا ·اضقلا لك جلاع باطخ وهو ،نيملاعلل ةمحر هيبن ىلع ىلاعتو هناحبس
 كلتب هتقالع انظحال دقو ،مالسو ريخب ايندلا هذه يف ًامدق يضملل تاداشرإو نيناوق هل عضوو ،هطيحمب
 ،ىرخأ ةرü رخآلا فلاخيو اهضعب قفاوي ةراتف ةنيتمو ةيوق ةقالعلا هذه تناكف ،ةيناسنإلاو ةينوكلا مولعلا
 .يعقاو نزاوتم لماك لماش ين}ر باطخ ينآرقلا باطخلا نأل ،ىرخأ ةهج نم يقيقح ريث» ةقالعو
 دي اهتجسن يتلا مولعلا ضعبو ةيعضولا نيناوقلا يف روصقلا وأ أطخلا وأ ضقانتلا ىلإ ثحبلا حملأ امك
 نقوت نأ ًاعيمج ةيرشبلا ىلع بجوتي كلذل ، ضيف نم ضيغ ىلإ تاحيملتلا هذه امو ،ةرصاقلا رشبلا
 اضرف وأ ا©ر نم ًارمأ هنوكل سيل اهشاعم يف ا©ر عرش قيبطتب ا¦اجن نأو ،ا©ر نم ا©رقب اهتحلصم نأ
 نم لقتنت ىتح يهو .ًايلاح تيمملا فزانلا اهحارج ديمضت لجأ نم هيلإ ةجاحب اSأل لب ،بسحف
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 ريصق نمزلاف ،يقيقحلا ريغتلا اذه ليبس يف ًاداجو ًاثيثح المع لمعت نأ اهيلع هذه ةضيرملا اهتلاح
  .ريسع ناحتمالاو

 عجارملاو رداصملا

 ميركلا نآرقلا
 نويع لس} دمحم :قيقحت ،هللا راج يرشخمزلا ،دمحأ نب ورمع نب دومحم مساقلا وبأ ،ةغالبلا ساسأ   
 .1998 ،1ط ،نانبل ، توريب ،ةيملعلا بتكلا راد ،دوسلا
 ددعلا ،13جم ،ةزغ ،ةيمالسإلا ةعماجلا ةلجم ،ةينه ليعامسإ نزام ،ثيراوملا يف يعيرشتلا زاجعإلا 
  .2005 وينوي ،يناثلا
 ،رشنلل ةيسنوتلا رادلا ،يسنوتلا روشاع نب رهاطلا دمحم نب دمحم نب رهاطلا دمحم ،ريونتلاو ريرحتلا 
 .1984 ،سنوت
  .ةرهاقلا ،راصنألا راد ،يدنجلا رونأ ،ميلعتلل يقيقحلا راطإلا يف ةيمالسإلا ةيبرتلا 
 ،نايلعلا دمحم نب مشاه نب دعس ،ةسردملاو ةرسألا يف اهقيبطتو ميركلا نآرقلا يف ةيداصتقالا ةيبرتلا  
 .1427 ،ةيدوعسلا ،ىرقلا مأ ةعماج ،هاروتكد ةلاسر
 .قورشلا راد ،بطق ديس ،هتاموقمو يمالسإلا روصتلا صئاصخ 
 .2003 ،32ط ،قورشلا راد ،بطق ديس ، نآرقلا لالظ يف 
 ةعماج ،هاروتكد ةلاسر ،يقزر ةيروح ،لوادتلاو غيلبتلا نيب يراخبلا حيحص يف يوبرتلا باطخلا ةغل 
 .2015 ،ةركسب ريضخ دمحم
 .1979 ،6ط ،قورشلا راد ،بطق ديس قيرطلا يف ملاعم 
 .2003 ،1ط ، توريب ،ليجلا راد ، لاله مثيه ،لوصألا حلطصم مجعم  
 ،توريب ،ةفرعملا راد ،راجنلا دمحم بغار لولغز ،ميركلا نآرقلا يف ناويحلا يملعلا زاجعإلا ت·آ نم 

  .2006 ،1ط
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 نب كلام ،ةينآرقلا ةرهاظلا :رظناو .30ص ،ميركلا نآرقلا يف ءامسلا يملعلا زاجعإلا ت·آ نم 
 .2000 ،قشمد ،ركفلا راد ،يبن
 روهشم ةديبع وبأ :قيقحت ،يبطاشل} ريهشلا يط�رغلا يمخللا دمحم نب ىسوم نب ميهاربإ ،تاقفاوملا 
 .1997 ،1ط ،نافع نبا راد ،ناملس لآ نسح نب
 .ركفلا راد ،كرابملا نزام ،ةغالبلا خيرü يف زجوملا 
 دّمحم نب دماح دمحم يضاقلا نبا يلع نب دمحم ،مولعلاو نونفلا تاحالطصا فاشك ةعوسوم  

 ،1ط ،توريب ،نورش� نانبل ةبتكم ،جورحد يلع  :قيقحت ،يوناهتلا يفنحلا يقورافلا رباص
1996. 

  .مالسلا راد ،ناولع حص� هللا دبع ،مالسإلا يف قرلا ماظن 
 ،رشنلاو ةمجرتلاو تاساردلل تلصف ،بغارلا دمحأ مالسلا دبع ،نآرقلا يف ةينفلا ةروصلا ةفيظو 

 .2001 ،1ط ،بلح
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Özet 

Sözlükte; “okumak, anlamak, bilgiyi üretmek paylaşmak ve kalıcı hale getirmek için çalışmak” 

anlamına gelen “de-re-se” (dirâse) kökünden bir mekân ismi olan “Medrese”, İslam kültür 

mirasının merkezinde yer almaktadır. Bu mekânlara değer kazandıran “tedârüs” ruhudur. Hz. 

Muhammed (s.a.v)’in diliyle melekler tarafından dahi gıpta edilen ve toplumsal huzur ve refahın 

anahtarı mesabesinde değer atfedilen “tedârüs” kavramı; kolektif, katılımcı, karşılıklı ders 

yapmak ve müzakere yapmak suretiyle bütünsel bir yaklaşımı ortaya koymayı isabetli sonuçlar 

ortaya çıkarmayı amaçlamaktadır. Morfolojik olarak işteş ve dönüşlük içeren “tefâül” kalıbında 

tedârüs, etkileşimsel bilgi aktarımı, paylaşımı yanında davranışa dönüştürme anlayışı da 

içermektedir. Bu ameliye ile ilim ve irfanı hayatında düstûr haline getirerek Selef-i Sâlihîn 

yolunu takip eden ve bu metodu cihat aşkıyla telakki eden sonraki Müslümanlar, söz konusu 

amaç için her türlü mekân ve imkânı ganimet bilip değerlendirmişlerdir. Hz. Muhammed(s.a.v) 

tarafından önce kendi beytinde, sonraları Dârü’l-Erkam’da, Hicret gerçekleştikten sonra da 

Mescid-i Nebevi’nin müştemilatında “Suffa” denilen ve medrese fonksiyonunu ifa eden 

mekânlar da inşa edilmiştir. Daha sonraki dönemlerde, daha düzenli tedrisatın yapılabildiği 

mekânlar inşa edilmiştir. Bunun tecessüm ettiği mükemmel örnek her açıdan düzenli ve 

intizamlı bütünlük arz eden Nizamiye medreseleri oluşturulmuştur. Nizamiye medreseleri, 

fiziki ve mimari olarak birer külliye olmasının yanında muhteva açısından da uyum ve bütünlük 

arz etmektedir: 

 

Mabed, medrese, kütüphane vakıf, iaşe ve ibate gibi mekânsal açıdan bir bütünlük arz eder. 

Medrese, kütüphane ve cami yan yanadır ve bunların başında vakfiyelerle birlikte mekânsal 
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anlamda da bir bütünlük söz konusudur. Aslında Medine’de Mescid-i Nebevi’den başlayan bu 

gelenek, İslam kültür havzasında medrese ile caminin aynı mekânda olmasıyla Endülüs 

medeniyetinin de temelini teşkil etmiştir.  

 

Devlet ile halk, ilmiye ile kâlemiye, hoca ile talebe bütünlüğü söz konusudur. Nizamiye 

medreselerinde ilmiye insanı yetiştirildiği gibi, halkın fikri ve ilmi açıdan bilinçlendirilmesi ile 

devletin ihtiyaç duyduğu idareci ve görevlilerin yetiştirilmesi de hedeflenmekte idi. 

Bağdat Medresesi örneğinden hareketle, Nizâmiye Medreselerinde ve bu gelenekten beslenen 

İslam dünyasındaki medreselerde, dini ilimlerde bütünselliği kesp edecek şekilde meşhur on 

iki ilim dalı okutulurdu.  Üretilen bilgi önce paylaşılır, daha sonra bu bilginin, nebevi, tecrübi 

ve bilimsel metotlarla kalıcı hale getirilmesi sağlanırdı.  

 

Medreselerde ilmî paylaşım ve aktarım faaliyetleri genel olarak “ru- be- ru” yani, yüz yüze ve 

bire bir usta çırak üslubu ile gerçekleşirdi. Karşılıklı arz ve sema süreciyle paylaşılan bilgi 

intikalinin doğruluğu önemsenirdi. Bu nedenle geribildirim vermek için söz konusu olayın 

üzerinden uzun zaman geçmesini ve geribildirime konu olan sonuçların ve duyguların 

yatışması beklenmezdi. Varsa soru ve tereddütler, sıcağı sıcağına paylaşılır, arz ve sema 

metoduyla gerçekleşen geribildirim, intikal edilen bilginin sıhhat ve kalıcılığını sağlardı. 

Ayrıca tedârüs edilen bilgiler, kitabî olarak da muhafaza altına alınarak bilgi dörtlü kayıt 

sistemiyle hıfz altına alınırdı. Bu metotta ezber, yorum ve muhakeme vardır, fakat ezbercilik 

yoktur. Nizâmiye medreseleri dinî ilimlerin yanında; sosyal düşünce, idare, felsefe, münazara 

ve edebiyat gibi ilim dallarının gelişmesine önderlik etmiş, diğer taraftan usul ve kelâm 

ilimlerinde de büyük gelişmeler sağlanmıştır. 

 

Nizamiye medreselerinde ilim tahsil edenler, İslam coğrafyasının farklı bölgelerine dağılarak 

büyük gelişmelerin gerçekleşmesine aracılık etmişlerdir. Kahire, Kayravan, Şenkit gibi 

Afrika’nın kuzeyindeki İslam kültür havzaları ve Endülüs eğitim kurumları bu medreseleri 

örnek alarak başarıya ulaşmışlardır. Endülüs medeniyetinin temelinde de mekânsal açıdan 

medrese bütünlüğü ve bilgi açısından tedârüs bütünselliği vardır. Salerno, Paris ve Oxford gibi 

Batı’da kurulan üniversitelerin de Nizâmiye medreselerinden etkilendiği söylenmektedir. 

Metodolojik olarak da bu geleneğin izlerini batı akademik camiasında hâlâ görmek 

mümkündür. Günümüzde bu bölgelerde az da olsa gerek klasik anlamda Mahdara’larda gerekse 

âlimler yetiştirme merkezlerinde olsun söz konusu geleneği sürdüren ve bilgi bütünlüğü ruhunu 

canlı tutan eğitim kurumları mevcuttur. 
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Günümüz ilim dünyasındaki aşırı branşlaşma ve sadece belli bir alanda ihtisaslaşmanın 

meselelerin bir bütün olarak görüp değerlendirmeyi zorlaştırmakta, doğru muhakemeyi ve 

isabetli teşhis koymayı zorlaştırmaktadır.  Özellikle son yıllarda ortaya çıkan bütünsel bir bakış 

açısıyla bilgiyi ele almak adına interdisipliner yaklaşımlar, bunun yanında yeni metot arayışları 

sonucu multi-disipliner, trans-disipliner ve çapraz disiplinli gibi kavramlar tartışılmaya 

başlanmıştır. Hâlbuki kodları medeniyetimizde mevcut olduğuna inandığımız İslam 

kültüründeki bilgi bütünlüğü geleneğinde, özellikle Nizamiye Medreselerinde günümüze ışık 

tutacak tecrübeler mevcuttur.  

Anahtar Kelimeler: Medrese, Nizamiye, Medeniyet, Bilgi Bütünlüğü  
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NODEMY MEDRESIAN TRADITION AND MODERN ACADEMY IN THE 

CONTEXT OF INFORMATION INTEGRATION 

 

Abstract 

 

Dictionary; "Madrasah", a place name from da-ra-sa root meaning to read, to understand, to 

produce knowledge, to share and to make permanent, is at the center of Islamic cultural heritage. 

It is the "supply" spirit that brings value to these spaces. The concept of "supply", which is 

envied even by angels in the language of Muhammad SAV and which is valued at the key of 

social peace and prosperity, is to establish a holistic approach through consultation and 

consultation by collective, participatory, mutual lesson and negotiation, It contains. In the form 

of "Bab Tafaa'ul", which includes morphologically meaning of exchange and return, it also 

includes the concept of transfer of interaction, transfer of knowledge, transformation of 

behavior as well as sharing. The successor Muslims who have considered this act, which is the 

generation of the companions, and the practice of the salafi, which are the subjects of the 

Prophet Muhammad, have made all the places and facilities possible for the purpose. Hz. 

Muhammed S.A.V. the first places were built in Darul Arqam, the later ones, and the first place 

called "Al-Suffah" in the outpost of the Masjid-i Nabawi after the Emigration took place. In a 

more regular and intuitive way, he practiced in The Nizamiya Madrasa. In the The Nizamiya 

Madrasa and in his education, there is a sense of unity in every respect. As physical and 

architectural complexes, it is totally integrated in terms of method, method, curriculum, and 

endowment. 

Mabed, the madrasah library is a spatial entity like foundations, subsistence and places of 

worship. The madrasah, library and the mosque are next door. Besides these, there are 

foundations. There is spatial integrity. In fact, this tradition, which began in Masjid al-Nabawi 

in Medina, constituted the basis of Andalusian civilization. The madrasa and the mosque are in 

the same place in the Andalusian Islamic culture. 

State and the people, the province and the pen, the teacher and student integrity is the issue. It 

was aimed to raise awareness of the people in terms of intellectual and scientific knowledge as 

well as to educate administrators and officials that the state needed. 

With the example of the Baghdad family, in the The Nizamiya Madrasa, and in the madrasas 

fed from this tradition, twelve well-known scholars were educated in religious sciences as to 

cut down on integrity. The information produced is shared first, then the knowledge shared by 

the Prophets, experiential and scientific methods is made permanent. 
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Scientific sharing and transfer activities in the Madrasas generally took place in a short period 

of time, one face to another. Mutual supply and sharing of information through the sema process 

was important to the accuracy of the intrigue. For this reason, it was not expected to pass a long 

time over the event and to relieve the consequences and feelings of feedback to give feedback. 

If so, the questions and hesitations were shared with the warmth. The feedback provided by the 

supply and sema method provided the health and permanence of the information transferred. In 

addition, the information that was covered was also kept in a book. Thus, the information would 

be taken under the quadruple registration system. This method is memorized. There is 

interpretation and reasoning. However, there is no rhetoric. The Nizamiya Madrasa led to the 

development of branches of science such as social thought, administration, philosophy, debate 

and literature as well as religious scholarship, and major developments were made in the 

scholarship and theology. 

Those who collected science in the The Nizamiya Madrasa were scattered in different regions 

of Islamic geography and major developments took place through them. Islamic cultural towers 

in the north of Africa, such as Cairo, Kayravan, and Senkite, and Andalusian educational 

institutions were influenced by these media. At the base of the Andalusian civilization is the 

integrity of the madrasa and the intellectually proclaimed integrity of space. Nowadays, there 

are education institutions in these regions, whether in the classical sense of mahdaras or in the 

centers of scholarship, which keep the tradition alive and keep the information integrity spirit 

alive. 

Universities established in the West such as Salerno, Paris and Oxford are said to be influenced 

by The Nizamiya Madrasa. Methodologically, traces of this tradition can still be seen in the 

western academic mosque. 

Extreme branching in today's scientific world, and only the specialization of a certain field, 

make it difficult to see and evaluate the issues as a whole, making it difficult to make accurate 

reasoning and accurate diagnosis. While discussing concepts such as multi-disciplinary, trans-

disciplinary and cross-disciplinary, which are interdisciplinary aspects, as well as new methods 

and forms of understanding, in order to take a holistic view of information in recent years, the 

informational integrity of Islamic cultural basins we believe to be present in our civilization 

especially in the The Nizamiya Madrasa tradition. 

Keywords: Medrese, Nizamiye, Civilization, Information Integrity 
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Giriş 

Medeniyetimizde bilgi bütünlüğü, meseleleri muhakeme ederken bütünsel bir yaklaşımla ele 

almak bilgi anlayışının özelliklerindedir. İslam medeniyetinde; ilim, âlim, irfan, arif(,)ve 

hikmet kavramlarının yolculuğunda bütün gaye budur.  İnsanın; “kendini bilen rabbini 

bilir”den hareket eden İslam medeniyeti tasavvurunda, bu meselenin gayesi, kendini bilmesidir; 

Ancak en zor mesele de budur. İnsanı bütüncül olarak kavramak, varlık âlemine bütünsel 

bakabilmek ve Rabbini hakkıyla tanımak. ((Tek taraflı yaklaşımın bir sonucu olarak İslam 

âlemini istila eden bâtınî anlayışı, ancak bilgi bütünlüğünü merkeze alan Nizamiye 

Medreselerinin hamlesi önleyebilmiştir.))  

Geçmişten geleceğe medeniyetimizde bilgi bütünlüğü mevzuunu ele almanın, birçok 

disiplindeki dağınıklık ve parçacı yaklaşımın sonucu olarak isabetli sonuçların neden elde 

edilemediğinin tartışma zamanıdır. Günümüzde bilimsel alanlardaki aşırı branşlaşma ve sadece 

bir hususta ihtisaslaşma, meseleleri bir bütün olarak görüp bütünsel değerlendirmeyi 

zorlaştırmaktadır.  Bilimsel kompartlaşmanın, olayları doğru muhakeme etmeyi ve isabetli 

teşhis koymayı zorlaştırdığı günümüzde, bütünsel bir bakış açısıyla bilgiyi ele alan yaklaşımlar, 

disiplinler arasında işbirliği ve kolektif çalışma prensibinin geliştirilmesini öngörmektedirler. 

Böylece sorunların daha verimli ve farklı bakış açılarıyla çözülmesinin tartışıldığı günümüzde, 

İslam kültür havzalarındaki bilgi bütünlüğü bağlamında tecrübi bilgileri bilgi bütünlüğü adına 

dikkatleri çekmektedir.  

                  

1.Konunun Önemi Kavramsal Çerçevesi ve Tarihi Süreci 

Müslüman kişilik için, önce İman, sonra amel için yeteri derecede bilgi donanımına sahip 

olmayı gerektirdiği malumdur. İlm-i hal ve muktezâ-ı hal - yer, zaman ve duruma göre yeteri 

oranda bilgi donanımına sahip olma- olarak  tabir edilen bilgi manzumesinin dini açıdan yeri, 

önemi ve hükmü dini kitaplarımızın ilgili kayıtlarında yer almaktadır. Bilimsel çalışmalarda 

kişi her hangi bir ilim alanında çalışma yaparken bütüncül bir bakışla konuya giriş yapabilmesi 

o alanla alakalı yeteri düzeyde “bilgi bütünlüğü”ne bağlı olduğu gibi, çalışmasından isabetli 

sonucun ortaya çıkması ve iyi meyve vermesi de “bilgi bütünlüğü”ne bağlıdır. Bu bütüncül 

bakış, ilim üretirken ve işlerken kişiyi hataya düşmekten korur. İslam dinine müteallik gerek 

Kur’an, Sünnet ve İcma’ gibi asli ilimler olsun gerek gramer, edebiyat gibi fer’i veya 

tamamlayıcı diğer ilimlerde olsun, kaleme alınan bütün eserlerin girizgâhlarında o ilmin tanımı 

yapılırken “hata yapmama” veya “kişiyi hata yapmaktan koruma” şeklindeki gaye-ı illiye’ye 
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vurgu yapıldığını görmekteyiz. Onun için özellikle İslam kültür tarihinde, kadîm bir gelenek 

olan medrese ilimleri öğrenme hiyerarşisine henüz maddi ve suri ilel’ler aşamasında bile fail 

ile’sinde bu gaye-ı illiye’ye hassasiyetle uyulduğunu görmekteyiz. Bu yaklaşım “âlim” 

hüviyetini kesp etmenin temelidir. Âlim olmak bir ilmi sahada ihtisaslaşırken o saha ile lüzumlu 

irtibatı olan ilimlerde de yeteri oranda bilgi birikimini gerektirir. Bir kişi tefsir alanında 

ihtisaslaşmaya dönük bir çalışma yaparken mesela; gramer, tarih, belâğat, hadis ve kıraat gibi 

ilimleri bilmelidir.  Tabi ki, meselenin fikri, ahlaki ve tatbikat gibi mütemmim yanları da vardır. 

Bu bütünlük, kişiyi, ilmi sahasında bilgiyi işlerken ve pratiğe yansıtırken hataya düşmekten 

korur.    

Doğru bilgi, “bütünlüğü, geçerliliği, güvenilirliği ve özgünlüğü garanti altına alınmış, kayıtlı 

veriler” (Külcü, 2017, s.82) şeklindeki tanımdan hareketle bütünlük, bilgi mefhumunda 

mündemiç olup doğruluğunun da kriterlerinden biridir."Bütün" kelimesi Türk Dil Kurumuna 

göre "eksiksiz, tam; çok sayıdaki varlık ve nesnelerin hepsi; parçalanmamış; birlik, tamlık 

(TDK, 2018b); mükemmel, tamam, sağlam" (TDK, 1963) anlamlarına gelmektedir. "Bütünlük" 

ise bütün olma durumu, bütünsellik, tamamiyeti ifade eder (TDK, 2018c). Bir konuyu 

anlamlandırırken, yorumlarken, lazım olan bilgi şümulünü ifade eden "bilgi bütünlüğü" 

bilimsel çalışmalarda bütüncül bir sonuca ulaşmada önemli bir unsurdur (ADAM, 2018).  

 

Okumak, anlamak, bilgiyi paylaşmak ve bilgiyi kalıcı hale getirmek için çalışmak gibi 

anlamları içeren ders veya dirâse kökünden bir mekân ismi olan “medrese”, İslam kültür 

mirasının merkezinde yer almaktadır. Müslümanlar bu amaç için her türlü mekân ve imkânı 

ganimet bilip değerlendirmişlerdir. Medrese tahsilinde bütün ilimler, sahih bilgiye (ilahi 

kitaba/mesaja) dayalı olarak iyi anlaşılması şuuru vardır. Burada medrese kavramıyla yakından 

bağlantılı olan ve aslında medreselerin asıl fonksiyonu olan tedârüs kavramından söz etmek 

isteriz. Sahih bilginin dörtlü sistemle aktarımının icrâ edildiği medreselerde tedârüs ameliyesi; 

okumak, öğrenmek, anlamak ve ezberlemek için çokça tekrar etmek manalarına gelen “dirâse” 

kalıbından türeli “derese” sülasî mazî fiilinin işdeşlik vezni olan “fâ-e-le” “da-re-se” fiilinden 

dönüşlü bir kiptir. Bu kipin ifade tarzı, morfolojik olarak, karşılıklı olmayı içtenliği, doğallığı, 

etkinlik ve dönüşlülüğü ifade etmektedir. Bütün bu mefhumlar medrese ilim geleneğinin ve 

bütünsel bakış anlayışının özelliklerindendir. Sahih-i Müslim’de belirtildiğine göre, Yahya b. 

Yahya et-Temimî’nin Ebû Hüreyre’den nakledilen uzunca bir hadisinde Resûlullah: "Allah’ın 

evlerinden birinde, Allah’ın kitabını okumak ve kendi aralarında mütalaa etmek (tedârüs) üzere 

toplanan her topluluğa Allah, sekinet (iç huzuru, rahatlık) verir. Onları rahmet kaplar, 

çevrelerinde melekler toplanır ve Allah, onları meleklerin yanında anar." (Müslim, Zikr 38. 
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Ebû Dâvûd, Vitr 14; Tirmizî, Kırâat, 1; Nesâî, İftitah, 38. Kırâat, 12; ibn-i Mâce, Mukaddime, 

17) Bidayetten itibaren bu maksat için mabetler başta olmak üzere her türlü mekânsal imkânlar 

değerlendirilmiştir. Ancak bunun en çok Nizamiye Medreselerinde hale geldiğini söylemek 

mümkündür. 

2.Tarihsel Arka Plan 

 

Hz. Muhammed(s.a.v) tarafından önce kendi beytinde, sonraları Dârü’l-Erkam’da, Hicret 

gerçekleştikten sonra da Mescid-i Nebevi’nin müştemilatında suffa denilen ve medrese 

fonksiyonunu ifa eden türünün ilk örneği diyebileceğimiz mekânlarda inşa edilmişti. Asr-ı 

saadette Mescid-i Nebevi, bir külliye olarak ilim ve amel açısından bütünlük arz ederdi. 

İbadetin yanı sıra eğitim ve öğretim kurumu olarak da görev yapan Mescid-i Nebevî ve Suffe’yi 

medresenin ilk modeli olarak görmek mümkündür. İlk dönemlerde mescitlerde icra edilen ilmi 

faaliyetler zamanla camilerin yanısıra zamanla bu iş için tahsis edilen mekânlarda yapılır 

olmuştur.  Mescidler (camiler) müstakil medrese binalarının inşasından sonrada dershane 

işlevini sürdürmüştür. Diğer taraftan muhtelif belde ve dönemlerde medrese gibi görev yapan 

zâviye, hankah, ribât vb. müesseseler de vardır. (Bozkurt, Nebi, “medrese”, DİA, 27, s. 324.)  

 Raşit halifeler dönemi ve sonraki dönemlerde de başta Medine ve Şam olmak üzere İslam 

coğrafyasının birçok merkezinde bu yol takip edildi; mescidler, darü’l-kurrâlar, mektepler ve 

hikmet evlerine kadar tedârüs faaliyetinin icra edildiği birimlerden söz edilebilir. Özellikle hicri 

ikinci asırdan itibaren yaygınlık kazanan bu tedârüs faaliyeti Müslümanlar arasında ilk 

okullaşma örnekleri olarak kabul edilmiş ve zaman içinde medrese ismi kullanılmıştır, hatta bu 

medreselerin her biri zamanla birer ekol-mektep halini almıştır. Fıkhî ve îtikâdî mezheplerin 

çoğu bu şekilde doğmuş veya yaygınlaşmıştır. (Biçer, 2013/ 264) Kurumsal anlamda bilinen 

ilk medrese, İmam Ebu Hafs Buhari (H. 150-217) zamanında Buhara’da tesis edildi ve ayrıca 

bu fakih etrafında fikri bir hareket başladı. İlerleyen yıllarda başta Ebu Velid Hasan b. Ahmed 

Nişabûri eş Şâfii Medresesi (H. 349), İbni Hayyam Medresesi (H. 350) gibi medrese örnekleri 

yaygınlaşmaya başladı. H. 391 yılında Şam’da Sâdiriyye Medresesi inşâ edildi. İmam Ebu 

Hanife’nin türbesinin yanında Ebu Sad b. Müstevfa Medresesi kuruldu. Gazneliler eğitime çok 

önem verdiler. (Biçer, 2013, 265)  

 

Mekânsal anlamda medrese denilince daha çok akla Selçuklu dönemi Alparslan’ın ve ardından 

oğlu Melik Şah’ın veziri olan Nizâmülmülk tarafından Nîşâbur ve bilhassa Bağdat’ta açılan 

Nizâmiye medreseleri akla gelmektedir. Nizâmiye Medreseleri olarak tanınan eğitim 
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kurumlarını inşa ettirmeye başladı kuruluşunda büyük katkısı olan Nizâmü’l-mülk’ün94 

şöhretine nispet edilmesinden Nizâmiye Medreseleri adını almıştır. (Çelebi, 2012,…). 

Alparslan ve Melikşah tarafından desteklenen Nizâmü’l-mülk tarafından başlatılan bu tedrisat 

hamlesi için öncelikle devlet desteği alınmış ve büyük vakıflar tanzim edilmiştir. (Köymen, 

1995) Nizâmiye Medreselerinden önce de eğitim ve öğretim için tahsis edilen mekânlar vardı. 

Bunların ekseriyetini mektep ve mescitler teşkil ediyordu  (Talas, 2000, 40) Bu Mekânlarda 

farklı seviyelerde tedrisat icra edilirdi. Nizâmiye Medreseleri ise bir araştırma ve ihtisas kurumu 

durumundaydı. (Dağ, 2014, 457) Bu amaçla orta öğretim cami ve kütüphanelere bırakılırken, 

yükseköğretim Nizâmiye adıyla anılan tedrisat birimlerine tevdi edilmiştir. (Talas, 2000, 42) 

Diğer bir ifadeyle bu tarz eğitim ve öğretimin icra edildiği birimler zamanla bu adla anılır oldu. 

Nizamiye Medreselerinin İslam tarihindeki ilk medreseler olarak bilinir. Özellikle Bağdat 

Nizamiye Medresesi’nin dünyadaki yaygın şöhreti ve öncekilerden farklı olarak 

devlet himayesinde kurulmuş olması bunun delilidir.   

 

Nizâmülmülk halkı ehl-i sünnet akîdesini güçlendirmek ve devletin ihtiyaç duyduğu adlî, dinî, 

malî ve bürokratik sahada çalışacak insanların yetiştirilmesi (Kafesoğlu, 1973, 162) ülkenin her 

tarafında medreseler açmaya karar vermiş ve Sultan Alp Arslan’ı bu medreselerin açılması 

hususunda teşvik etmiştir. Nizamiye Medreseleri arasında en ünlüsü Bağdat Nizamiye 

Medresesidir. Bunun yanında Belh, Nişabur, Herat, İsfahan, Basra, Merv, Âmül ve Musul gibi 

şehirlerde de medreseler kurdurdu. Kasım 1065’te başlayan inşaat iki sene sonra 1067’de 

tamamlanır. 22 Eylül 1067 tarihinde Bağdat Halifesi’nin de katıldığı muhteşem bir törenle 

Bağdat Nizamiye Medresesi’nin açılışı yapılmıştır. 

 

Medresenin bakımı ve inşasına hizmet eden önemli ve zengin bir vakıf kurulmuştur. Medrese 

müştemilatında kurulan çarşıdan, arazi, hamam ve dükkânlardan elde edilen gelirler medreseye 

tahsis edilmiştir. Bu vakfın gelirleri, hocaların ve öğrencilerin geçimlerine bolca yetiyordu. 

Hocalar, yardımcıları, medrese görevlileri ve öğrenciler maaşları, yiyeceklerini, elbiselerini ve 

eşyalarını böylece okuldan alıyorlardı. İslam medeniyetinin önemli gelişim havzalarından olan 

Kayravan ve Endülüs eğitim kurumları bu medreselerden etkilenmiş, Bağdat Nizâmiye 

Medresesi’nde okuyan İbn Tûmert, Mağrib’e döndükten sonra medreselerin müfredatı üzerinde 

                                                             
94Asıl adı, Ebu Ali Kıvâmüddin Gıyâsüddevle Şemsülmille Hasan bin Ali bin İshak et-Tûsî olan vezir 
Nizâmülmülk,10 Şubat 1018’de Horasan’ın Tûs şehrine bağlı Râdkân köyünde doğdu. Bkz. Sarı İbrahim Büyük 
Türk Medeniyeti, Nokta E. Book, Net yay, 2017.  Nizâmülmülk’ün İslâm kültür ve medeniyeti ve özellikle devlet 
teşkilatı hakkında bilgi veren çok önemli bir eseri bulunmaktadır.  
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büyük değişiklikler gerçekleştirmiştir. Salerno, Paris ve Oxford gibi Batı’da kurulan 

üniversitelerin de Nizâmiye medreselerinden etkilendiği ileri sürülmektedir. (Hitti, 2 / 631)  

 

3.Nizamiye Medreselerinin Özelliği 

Her açıdan bir bütünlük arz eden bu medreseler, birer külliye olup gerek fiziki gerek muhteva 

olarak bir bütünsellik arz etmektedir. Mabed, medrese kütüphane vakıf, iaşe ve ibate mekânları 

gibi mekânsal açıdan bir bütünlük arz ettiği gibi, devlet ile halk, ilmiye ile kâlemiye, hoca ile 

talebe gibi değişik açılardan bir bütünlük arz etmektedir. Medrese, kütüphane ve cami yan 

yanadır. Mekânsal anlamda bir bütünlük vardır. Bu gelenek Endülüs medeniyetinin de temelini 

teşkil etmiştir. Cami ile camia (üniversite) ayı mekânı paylaşırlar. Ayrıca bunların yanı başında 

sosyal hayatın şartlarına göre mütemmim imaratlar vardır. Bunlar vakıf menşeli olup bir 

bütünlük arz ederler. Vakfiyelerin gelirleriyle bir taraftan buraların imar ve tamiri karşılanır 

diğer yandan müderrisler, talebeler, nâib, mütevelli, muîd, vâiz, müftü, nâzırü’l-vakf, hâzinü’l-

kütüb, hattat, müstensih ve hâdimlerden oluşan personelin giderleri de karşılanırdı. Yazıcı, 1992). 

Nitekim Nizamiye medreseleri için tanzim edilen vakfiyede vakıf gelirlerinden buralara tahsisat 

ayrılacağı ve vakfın yönetiminin Nizâmülmülk ve evlâdına ait olduğu kaydedilmiştir. (Makdisî, 

2004). 

Bu medreseler plan, teşkilât ve müfredatlarıyla tarihte bir dönüm noktası teşkil etmektedir. 

Diğer medreselerin dinî eğitimin dışında özel bir hedefi bulunmazken, Nizâmiye medreseleri 

aynı zamanda siyasî amaçlarla da kurulmuştur. (Dağ, 2014/ 260) 

Nizâmiye Medreselerinde günümüz anlamında eğitim ve öğretimde takip edilen metodu kesin 

olarak söylemek zordur; çünkü burada hiçbir metot hocalara dayatılamaz ve telkin edilmezdi. 

Hocaların her birinin serbestçe uygulayabildiği kendi metodu olabilirdi. İlmî paylaşım ve 

tedrisat faaliyetleri genel olarak ru- be- ru yani, yüz yüze ve bire bir gerçekleşirdi. Karşılıklı 

arz ve sema süreciyle paylaşılan bilgi intikalinin doğruluğu önemsenirdi. Bu nedenle 

geribildirim vermek için söz konusu olayın üzerinden uzun zaman geçmesini ve geribildirime 

konu olan sonuçların ve duyguların yatışması beklenmezdi. Varsa soru ve tereddütler, sıcağı 

sıcağına paylaşılırdı. Arz ve sema metoduyla gerçekleşen geribildirim, intikal edilen bilginin 

sıhhat ve kalıcılığını sağlardı. Ayrıca tedârüs edilen bilgilerin kitabî olarak da muhafaza altına 

alınırdı. İslam medeniyetinin nesilden nesile aktarımında sened ve tevatürün mertkezi konumda 

olmakla beraber bidayetten itibaren bilgiyi teminat altına almak ve kalıcılığı sağlamak 

maksadıyla Nebevî metot olan kitabî kayıt kayıt hiç ihmal edilmemiştir. Bu şuur, İslam tarihi 
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boyunca başka toplumların rekabet edemeyeceği muhteşem bir tedvin medeniyetini meydana 

gelmesine yol açmıştır. Bu özellik, Selçuklu ve Osmanlı devrinde zirveye ulaşmıştır. 

Medreselerde ilmi paylaşım ve aktarım faaliyetlerinin diğer bir özelliği ise icazettir. Sahih bilgi 

ve doğru aktarım, ehliyetli ve yetkin şahsiyetler aracılığıyla olabilmekteydi. Bu duyarlılık, 

anılan gelenek içerisinde icazet olarak yer edinmiştir.  

Bağdat Nizâmiye Medresesi’nde okuyan İbn Tûmert, Mağrib’e döndükten sonra medreselerin 

müfredatı üzerinde büyük değişiklikler gerçekleştirmiştir. Salerno, Paris ve Oxford gibi Batı’da 

kurulan üniversitelerin de Nizâmiye medreselerinden etkilendiği ileri sürülmektedir. Özellikle 

son yıllarda ortaya çıkan bütünsel bir bakış açısıyla bilgiyi ele almak adına interdisipliner bakış 

bunun yanısıra yeni metot ve anlayış biçimleri olan multi-disipliner, trans-disipliner ve çapraz 

disiplinli gibi kavramlar tartışılırken, kodları medeniyetimizde mevcut olduğuna inandığımız 

İslam kültür havzalarından hareketle günümüze ışık tutacak güzel örnekler bulunmaktadır. 

Bütünsel yaklaşım, eleştirel yaklaşımın temel kriteridir. (Kılıç Aslan, 2012/ 187-202) Muhalif 

görüşün kavramları tahlil edilip bir sistem içerisinde değerlendirilmeli ve reddinden öte 

bütünsel anlamda tutarlılığı/tutarsızlığı ortaya konmalıdır, ama yine de dışlamadan, hakir 

görmeden yeni şartlar içerisinde değerlendirilmeli ve kullanılmalıdır (Gürsoy, 1991 /20-21) 

Medreselerde ders alma metodu çerçevesinde ilmî paylaşım ve aktarım faaliyetleri genel olarak 

ru be ru yani, yüz yüze ve bire bir gerçekleşirdi. Karşılıklı arz ve sema süreciyle paylaşılan 

bilgi intikalinin doğruluğu önemsenirdi. Bu nedenle geribildirim vermek için söz konusu olayın 

üzerinden uzun zaman geçmesini ve geribildirime konu olan sonuçların ve duyguların yatışması 

beklenmezdi. Varsa soru ve tereddütler, sıcağı sıcağına paylaşılırdı. Arz ve sema metoduyla 

gerçekleşen geribildirim, intikal edilen bilginin sıhhat ve kalıcılığını sağlardı. Ayrıca tedârüs 

edilen bilgiler kitabî olarak da muhafaza altına alındığına dair kayıtlar vardır. Medreselerde 

ilmi paylaşım ve aktarım faaliyetlerin diğer bir özelliği ise icazettir. Sahih bilgi ve doğru 

aktarım, ehliyetli ve yetkin şahsiyetler aracılığıyla olabilmekte idi. Bu duyarlılık, anılan gelenek 

içerisinde icazet olarak yer edinmiştir.  

Ders saatleri mevsimlere, dersin niteliğine, müderrislerin ilmî mertebesine göre değişirdi. 

Dersler hafta boyunca öğleden önce başlar, öğle, ikindi ve yatsı namazlarından sonra da devam 

ederdi. Ahmed b. Muhammed b. Berhân’ın bazan gün boyu, bazan da gece seher vaktine kadar 

ders verdiği kaydedilmektedir. Cuma günü öğleden sonraki saatler hadis imlâsı, vaaz ve 

hitabete ayrılmıştı.  

Nizâmiye medreselerinde okutulan dersler ve Nizâmiye Medresesi müderrislerinin biyografik 

incelemesi neticesinde Nizâmiye medreselerinde okutulan genel ders programları şu şekilde 
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sıralanabilir: Kur’an ve Kur’an İlimleri, Arapça ve ilimleri Riyadıyât ve ferâiz Müspet ilimleri, 

Tefsir İlmi, Nahiv, Lügat, Sarf, Arûz, Kavâfi Aritmetik, Tıp Kırâat ilmi, Şi’ir Miras / Faraiz, 

Hadis İlimleri, Hendese, Hukuk, Kelam, Usul, Hitabet, Tarih, Edebiyat Tababet. (Makdisî, 

2004,…) Kısacası aklî ve naklî, sosyal ve fen ilimleri okutuluyordu.(idi.) Bütün bunların 

başında iki ders merkezi konumda idi. Biri sahih bilginin mihengi kabul edilen dilbilim, diğeri 

ise usul idi. Yani bilgiyi elde etme ve üretme bilgisi verilirdi. Dolayısıyla okutulan dersler 

incelendiğinde kuruluş amaçlarının İslam Dini’ni yaymak olan Nizamiye Medreselerinin 

sadece bu konu üzerine değil, pozitif bilim üzerine de çalışma yaptıkları söylenebilir. (Dağ, 

2014/ 467) 

Yaşı yirmiyi geçmiş olan öğrencilerin kabul edildiği medresede öğretim süresi dört yıldı. 

Medresenin yanı başında yaptırılan kütüphane oldukça zengin kitap koleksiyonuna sahip 

olduğundan müderris ve öğrenciler diğer şehirlere gitmek zorunda kalmazlardı. Kütüphane 

inşaatı tamamlanınca, ilim ve âlime çok değer veren Nizâmülmülk, Ebû Zekeriyyâ Hatîb et-

Tebrîzî’yi hâzinü dâri’l-kütüb tayin eden kütüphaneyi zenginleştirmek için büyük gayret 

göstermiş ve kendisine hediye edilen kitapları medreseye vakfetmiştir. 

Nizamiye Medreselerinde öğrencilerin aldıkları bilgileri kalıcı hale getirebilmek için birden 

fazla yöntem aynı anda uygulanırdı. Derse bir gün önceden hazırlanma (mütalla) derse hazırlık 

ve katılım (tedârüs) ve dersi aldıktan sonra tekid ve pekiştirme maksadıyla paylaşım (müzakere) 

ayrıca her bir ilim dalında yeteri oranda donamı sağlamak maksadıyla ezber yöntemi de 

kullanılmıştır. Aynı zamanda müderrisler tarafından münazara, tartışma, anlatım, soru- cevap 

gibi yöntem ve tekniklerin kullanılırdı. (Dağ, 2014 / 463)  Günümüz akademyada başarılı 

olanların benzer metotları uyguladıkları bilinmektedir.  

 

4.Bilgi Bütünlüğü ve Nizamiye Geleneği 

Sözlükte; “okumak, anlamak, bilgiyi üretmek paylaşmak ve kalıcı hale getirmek için çalışmak” 

anlamına gelen “de-re-se” (dirâse) kökünden bir mekân ismi olan “Medrese”, İslam kültür 

mirasının merkezinde yer almaktadır. Bu mekânlara değer kazandıran “tedârüs” ise ruhudur. 

Hz. Muhammed (s.a.v)’in diliyle melekler tarafından dahi gıpta edilen ve toplumsal huzur ve 

refahın anahtarı mesabesinde değer atfedilen “tedârüs” kavramı, kolektif, katılımcı, karşılıklı 

ders yapmak ve müzakere yapmak suretiyle bütünsel bir yaklaşımı ortaya koymayı, 

hedefleyerek nihayetinde isabetli sonuçlar ortaya çıkarmayı amaçlamaktadır. Morfolojik olarak 

işteş ve dönüşlük içeren “tefâül” kalıbında tedârüs, etkileşimsel bilgi aktarımı, paylaşımı 
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yanında davranışa dönüştürme anlayışı da içermektedir. Bu ameliye ile ilim ve irfanı hayatında 

düstûr haline getirerek Selef-i Sâlihîn yolunu takip eden ve bu metodu cihat aşkıyla telakki 

eden sonraki Müslümanlar, söz konusu amaç için her türlü mekân ve imkânı ganimet bilip 

değerlendirmişlerdir. Hz. Muhammed(s.a.v) tarafından önce kendi beytinde, sonraları Dârü’l-

Erkam’da, Hicret gerçekleştikten sonra da Mescid-i Nebevi’nin müştemilatında “Suffa” denilen 

ve medrese türünün ilk örneği diyebileceğimiz mekânlar da inşa edilmiştir.  

İlk dört asırda yüksek seviyede Kur’ân dersleri yalnız camilerde verilmekte idi. Endülüs ve 

Kayrevan gibi merkezler, bu geleneği diğer İslam kültür havzalarına nazaran daha iyi 

yaşatmışlardır. (Muhammed, 1988 /10) Selçuklularda da bu gelenek görülmektedir. Kur’an 

ilimlerinin okutulduğu medreseleri genellikle "Darü’l-Kur’an /Dârü’l-Huffâz" şeklinde 

adlandırmışlardır. Bu adlandırma kısmen Osmanlılar dönemine de uzanmakta olup mescid içi 

vazifeler, genelde bu birimlerin rahle-i tedrisinden geçenlere tevdi edilmiştir. (Evliya Celebi, 

1999, 9 / 74 ve 235) Medine’de Kur’an öğretiminin yapıldığı bir eve “Dârülkurrâ” adı verildiği 

ve bu dâr’ın medreselerin doğuşunda bir başlangıç olduğu yukarıda zikredilmişti. (el-Kettânî, 

1 / 138)  Hz. Peygamber, Muaz bin Cebeli Yemen’e gönderdiğini ve Muaz’ın orada köy köy 

gezerek oralarda Dârü’l-Kur’ân mektepleri kurup onlarda eğitim verdiğini anlatır. (Hamidüllah, 

2004/ 23) Bazı tarihçilere göre medreselerin kuruluşunu Abbasî Halifesi Me’mûn’un Horasan 

valiliği dönemine rastlamaktadır. Bir görüşe göre ilk medreseler Belh ve Buhara’da Budist 

viharaları (bilginin toplandığı yer) taklit edilerek yapılmıştır. Buhara adı da buradan 

gelmektedir. Ancak kaynaklarda medrese olarak anılan ilk eser, fakih ve muhaddis Ebû Bekir 

Ahmed b. İshak es-Sıbgī (ö. 342/954) tarafından Nîşâbur’da kurulan “Dârüssünne”dir. Hasan 

b. Ahmed el-Mahledî ve Muhammed b. Hüseyin el-Hasenî gibi hadis âlimlerinin imlâ 

meclisleri düzenlediği bu dârüssünnede 1000 kadar öğrencinin ders yapabildiği 

belirtilmektedir. Medresenin bir de vakfının bulunduğu, İmam Sıbgı’nin medrese ile vakfın 

işlerini kendisinden sonra talebesi Hakîm en-Nîsâbûrî’nin yürütmesini vasiyet ettiği 

kaydedilmektedir. Medreseye ait bir vakfın varlığı, binasının bakım masrafları yanında talebe 

ve hocaları için maddî destek sağlanmış olabileceğini göstermektedir.  (Bozkurt, 28 / 326) 

Medrese denilince daha çok akla Alparslan’ın ve ardından oğlu Melik Şah’ın veziri olan 

Nizâmülmülk tarafından Nîşâbur ve bilhassa Bağdat’ta açılan Nizâmiye medreseleri akla 

gelmektedir.  (Kazvînî, 1960/ 412) Her açıdan düzenli ve intizamlı bir şekilde Nizamiye 

medreseleri oluşturulmuştur. Nizamiye medreseleri, fiziki ve mimari olarak birer külliye 

olmasının yanında olduğu gibi muhteva açısından da önemli bir bütünsellik arz etmektedir. 

Öncelikle Nizamiye geleneğinde öncelikle mekânsal bütünlük vardır. Bu özellik Kayreavan ve 

Endülüs medrese geleneğinde de vardır. Asırlarca tedrisat konusunda dünyaya model olan 
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Nizamiye ve Endülüs medrese anlayışında mekânsal bütünlük vardır. Modern akademyada ve 

başarılı üniversitelerde bu özellik göze çarpmaktadır. Mabed, medrese kütüphane vakıf, iaşe ve 

ibate gibi mekânsal açıdan bir bütünlük arz eder. Medrese, kütüphane ve cami yan yanadır ve 

bunların başında vakfiyelerle birlikte mekânsal anlamda da bir bütünlük söz konusudur. 

Aslında Medine’de Mescid-i Nebevi’den başlayan bu gelenek, İslam kültür havzasında medrese 

ile caminin aynı mekânda olmasıyla Endülüs medeniyetinin de temelini teşkil etmiştir. 

Belirtilen bütünlükteki kurumsal yapılardan birisi de, Osmanlı döneminde İstanbul’un 

fethinden tam bir asır (957-964/1550-1557) sonra yapılmış ve içindeki çeşitli birimleri ile bir 

binalar yığını olmayıp, kurumsallaşmış, sosyal düşünceye sahip, İslam’ın temel ilkelerini esas 

alan ve geniş yelpazeli tarihi özümseyen ve sosyal müessese olan Süleymaniye Külliyesi’dir. 

San Pietro’nun Roma, Notre Dame’nin Paris ve Saint Paul’un Londra ile birleşmesi gibi yedi 

tepesinden birisi üzerine kurulan Süleymaniye de, İstanbul’da şehrin genel yapısı ile 

bütünleşmiştir. (Kuban, 1994, 96) 

Nizamiye Medreselerinde ders halkalarında da bütünlük söz konusudur.  Nizamiye ders verme 

yönteminde tedârüs anlayışı hakimdir. Tek taraflı değil karşılıklıdır. Burada bütünlük vardır. 

Devlet ricali de bu halkalara katılırdır.  Dinî ilmî hayatla ilgili hizmet veren birimlerin reaya ile 

devlet arasında kaynaşmayı sağlayabilen en etkili kanal olduğunun şuurunda olan dönemin 

idarecileri de bu halkalara iştirak etmişlerdir. Selçuklu hükümdarlar vezir ve idarecileri ders 

halkalarına katılarak, bazen de sarayda bunları ağırlayarak bu kanalla halktan haberdar olur, 

görüş alışverişi yapar ve kendilerini halka anlattırabilirlerdi.  

Devlet ile halk, ilmiye ile kâlemiye, hoca ile talebe bütünlüğü söz konusudur. Nizamiye 

medreselerinde ilmiye insanının yetiştirildiği gibi, halkın fikri ve ilmi açıdan bilinçlendirilmesi 

ve devletin ihtiyaç duyduğu idareci ve görevlileri yetiştirilmesi de hedeflenmekte idi. Ders 

halkalarında posta oturan yetkili müderrisler vardır, bunların yanında muîdler (asistanlar) 

halkası yer almaktadır. Müderrislerin verdikleri ders notlarını almak, yeri geldiğinde itirazda 

bulunmak ve münazara ortamını sağlamak bir de talebelerin derslerini onlara tekrar ettirmek bu 

halkadakilerin vazifesi dahilindedir. Üçüncü halkada talebeler yer almaktadır. Sonraki halkada 

halk iştirak edebilmektedir. Bu ders halkalarına devlet ricali de iştirak edebiliyor, böylece daha 

önceleri küstürülen ilmiye sınıfının sevgisinin kazanabilmiştir. Böylece bilgi üretme ve 

paylaşma özgürlüğünün bulunduğu ortamda eleştirel yaklaşım ve münazara yöntemleriyle 

tartışma ortamı sağlanırdı. Bağdat medresesi örneğinden hareketle, Nizâmiye Medreselerinde 

ve bu gelenekten beslenen İslam dünyasındaki medreselerde, dini ilimlerde bütünselliği kesp 

edecek şekilde meşhur on iki ilim dalı okutulurdu.  Üretilen bilgi önce paylaşılır, daha sonra bu 

bilgi, nebevi, tecrübi ve bilimsel metotlarla kalıcı hale getirilmesi sağlanırdı. Bilgi üretme ve 
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paylaşma özgürlüğünün bulunduğu ortamda eleştirel yaklaşım ve münazara yöntemleriyle 

tartışma ortamı sağlanırdı.  

Medreselerde ilmî paylaşım ve aktarım faaliyetleri genel olarak “ru- be- ru” yani, yüz yüze ve 

bire bir usta çırak üslubu ile gerçekleşirdi. Karşılıklı arz ve sema süreciyle paylaşılan bilgi 

intikalinin doğruluğu önemsenirdi. Bu nedenle geribildirim vermek için söz konusu olayın 

üzerinden uzun zaman geçmesini ve geribildirime konu olan sonuçların ve duyguların 

yatışması beklenmezdi. Varsa soru ve tereddütler, sıcağı sıcağına paylaşılır, arz ve sema 

metoduyla gerçekleşen geribildirim, intikal edilen bilginin sıhhat ve kalıcılığını sağlardı. 

Ayrıca tedârüs edilen bilgiler, kitabî olarak da muhafaza altına alınarak bilgi dörtlü kayıt 

sistemiyle hıfz altına alınırdı. Bu metotta ezber, yorum ve muhakeme olur; fakat ezbercilik 

yoktur. Nizâmiye medreseleri dinî ilimlerin yanında; sosyal düşünce, idare, felsefe, münazara 

ve edebiyat gibi ilim dallarının gelişmesine önderlik etmiş, usul ve kelâm ilimlerinde büyük 

gelişmeler sağlanmıştır.  

Bu medreselerde ilim tahsil edenler, İslam coğrafyasının farklı bölgelerine dağılarak büyük 

gelişmelerin gerçekleşmesine aracılık etmişlerdir. Kahire, Kayravan, Şenkit gibi Afrika’nın 

kuzeyindeki İslam kültür havzaları ve Endülüs eğitim kurumları bu medreseleri örnek alarak 

başarıya ulaşmışlardır. Endülüs medeniyetinin temelinde de mekânsal açıdan medrese 

bütünlüğü ve bilgi açısından tedârüs bütünselliği vardır. Salerno, Paris ve Oxford gibi Batı’da 

kurulan üniversitelerin de Nizâmiye medreselerinden etkilendiği söylenmektedir. Metodolojik 

olarak da bu geleneğin izleri batı akademik camiasında hâlâ görmek mümkündür. Bu bölgelerde 

az da olsa günümüzde, gerek klasik anlamda Mahdara’larda gerekse âlimler yetiştirme 

merkezlerinde olsun söz konusu geleneği sürdüren ve bilgi bütünlüğü ruhunu canlı tutan eğitim 

kurumları mevcuttur.  

Mimari olarak bu geleneğin belirgin özelliği, medreselerde bugünkü sınıflara karşılık olan 

eyvanlar vardır. Ders halkalarının sivil, fahri ve ders halkalarının herkese açık olduğunu iş’ar 

edercesine genelde eyvanın bir tarafı açıktır. (üç tarafı kapalı, sofaya açılan üstü kapalı mekân) 

Nitekim ders halkaları da bunu iş’ar etmektedir. Medreseleri;) yanında öğrenci ve medreseleri, 

camiler ile paralel eğitim veren fakat camiler tarafından kalabalık öğrenci gruplarının ve 

müderrislerinin (eğitim, okuma, tatbikat yanında yiyecek, içecek, barınma, kütüphane vb.) 

ihtiyaçların giderildiği bir yer olarak fiziki açıdan bütünlük arz eden külliye şeklindedir. 

Medrese, eğitim amaçlı yardımların vakıf hukuku sayesinde kurumsallaşmasından sonra ortaya 

çıkmıştır. (Makdisî, 2004) Tedrisat halka şeklinde yapılır. Müderrisler, muidler, (asistanlar, 

bunlar ders notlarını alırlar, itirazda bulunurlar ve daha sonra talebelere derslerini tekrar 

ettirirler) talebeler ve halk katılır. Bazen devlet erkânı da bu halkalarda yer alır.  
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Tedrisatta takip edilen yöntem(lere) gelince; Bu zaviyeden de bir bütünlük göze çarpmaktadır. 

Tedrisat genelde tedarüs şeklindedir. Yani tek taraflı değil çift / çok taraflıdır. Bilgi üretimi ve 

paylaşımı, Arz, Semâ’, Münazara, itiraz, takrir ve hıfz gibi birden fazla yöntem icrâ edilir. Ders 

bittikten sonra müzakere ve münazara safhaları devreye girer. Böylece konular derinliğine 

tartışlılır ve kalıcı hale getirilirdi. Bu safhada muidlerin desteğiyle bilginin tashihi (geri 

bildirim) ve tashihi önem arz eder. Derste işlenen konu üzerinde ilmi münazaralar 

gerçekleşmekte ve ilmin olgunlaşması adına hoşça karşılanmaktaydı. Bununla birlikte hakkı 

bulup ona tabi olmadan önce sözü dinlemeyi önemseyen ulema, bazı görüşlerine katılmasalar 

da birbirlerine karşı saygılı olmuşlardır. Bu durumda medreselerin bir tek mezheple sınırlı 

kaldığı, dahası Nizamiye’nin diğer mezhepleri dışladığı iddiası, genellemeye gidilebilecek 

yeterli verilere sahip değildir. Ayrıca bu tür “yeni” söylemler daha çok oryantalizmin ilk 

temsilcilerinin görüşüdür. Ne var ki, bu ve benzeri söylemler, akademik camiada kabul 

görmüştür. Bütünsel yaklaşım, eleştirel yaklaşımın temel kriteridir.  (Mavil, 2012 / 187) 

Muhalif görüşün kavramları tahlil edilip bir sistem içerisinde değerlendirilir ve reddinden öte 

bütünsel anlamda tutarlılığı/tutarsızlığı ortaya konulur, ama yine de dışlamadan, hakir 

görmeden yeni şartlar içerisinde değerlendirilir. (Gürsoy 1991: 20-21) Binaen aleyh, Nizamiye 

eğitim sistemine renk veren bu bütünsel özellikli model, yaklaşık dört yüz sene İslam âlemine 

ışık tutmuş ve eğitim sistemine yön vermiştir. Bu bütüncül model sayesinde tek taraflı bakışa 

sahip olan Şii Bâtıni anlayışı istilasının önüne geçilebilmiştir. Zahir ile batıni, fizik ile metafizik 

–Gazalinin bilgi edinme yaklaşımı- Tekke ile Medrese bütünlüğünü sağlayabilmiştir. Nizamiye 

geleneğine sahip âlimlerin yaklaşımı bütüncüldür. İlimler tasnifi yapan Gazzali, aslında kâinata 

bakış açısı ve tevhit anlayışı bütüncüldür. Bu bütünlük birden fazla cihetten kendini 

göstermiştir. Hicri 450 yılında Tûs şehrinde doğan ve yine burada H.505 tarihinde vefat eden 

Ebu Hâmid Muhammed b. Muhammed el-Gazâli; kelam, fıkıh, tasavvuf, mantık, felsefe gibi 

birçok ilim dalında döneminin en önde gelen âlimlerindendir. Bağdat Nizamiye Medresesi 

müderrisliği görevinde bulunurken alet ve aslî ilimlerin hemen hepsinde bilgi bütünlüğünü 

sağlamış diğer yandan hakikat arayışını kelam, felsefe, Bâtınîlik ve tasavvuf üzerine yoğun 

çalışmalarla sürdürmüş bir zattır. 

Nizamiye medrese geleneği, yaygın kanaatin aksine mezhep taassubu yapmamıştır. İlim ve 

âlime saygı ve hürmetiyle şöhret bulan “Kıvamü’d-devleti ve’d-dîn” lakablı Nizamülmülk, 

daha önce idareci konumda olan Kunduri’nin sebebiyet verdiği tarafgirliği ortadan kaldırmış 

ve küstürülen ilim camiası ile devlet arasındaki soğukluğu ortadan kaldırabilmiştir. (Baltacı, 

2005). Eş’arî ve Şafiî mezhebi müntesiplerinin sevgisini kazanabilmiş ancak mezhepler 

tarafgirliği yapılmamış, tedrisatta mezhepler bütünlüğünü ve özgürlüğünü temin etmiştir. (Dağ, 

2014 / 464)  
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Şarkiyatçıların medreseye bakış açısını detaylıca inceleyen Harun Yılmaz’ın tespitleri bu 

bağlamda önem arz etmektedir. Yılmaz, “Nizamiye medreselerinin Gelenekçi Eş’ariliğin Akılcı 

mutezileyi yenmek ve Eş’ariliği geniş kitlelere yaymak için kurulduğu” iddiasını öncelikle 

Goldziher’in dillendirdiğini ifade etmektedir. Abdüllatif Tibawi’ye göre ise, Nizamiye 

müderrislerinin Şafii oluşu, o dönemde Bağdat’ta Şafiîliğin hâkim olmasıyla ilgilidir. Yoksa 

Nizamiye’de müderrisin Şafiî olması gibi bir şart söz konusu değildir. (Yılmaz, 2012, 36-39.) 

 

Bilgi üretme yöntemlerini öğretmeyi ilke edinen bu gelenek, ilmin saygınlığı yanında fikir 

hürriyetini ve bilgi üretme özgürlüğünü sağlamıştır. Bu anlayıştan hareketle, hoca talebelerin 

finansmanı devletten değil vakıftan karşılanmıştır, zira vakıf Allah’ın malıdır. Bu gibi ilim 

merkezleri genelde fahridir, sivildir, minnet olmasın diye kimseden maaş bile almamışlardır. 

Özellikle orta asyadan gelen bazı âlimlerin tedrisat karşılığında ücret almaları, ilmin 

saygınlığına halel getirecek endişesiyle tepkiyle karşılanmış Nizamiye’de sözü muteber telakki 

edilen Gazzali gibi âlimler, ilim saygınlığına halel verir endişesiyle ilim ve tedrisatın sivil ve 

fahri olması gerektiği yönünde görüş beyan etmişlerdir. Nizâmiye medreselerine yapılan 

eleştirilerin başında Maveraünnehir uleması, müderris ve öğrencilere maaş ve burs verilmesini 

ilmin itibarını düşüren bir davranış olarak değerlendirmiş, ilmin para karşılığında öğretilmesini 

doğru bulmadıklarını belirtmişlerdir. Gilbert’e göre, dönemin idarecileri, ulemanın hâkim 

sosyal-dini gücünün farkındaydılar ve onların bu gücünden istifade ettiler, asla mezhep 

dayatması gibi baskı yapmadılar. Ephrat’a göre ulema Bağdat’ta siyasi iradeden bağımsız bir 

yapıya sahipti ve bu durum medreselerin kurulmasından sonra da herhangi bir değişikliğe 

uğramış değildi. (Yılmaz, 2012, 39.) 

 

5. Kadim Medeniyetimiz ve Modern Akademya 

Medeniyetimizin bilgi bütünlüğü, meseleye bütüncül açıdan bakmak en önemli bakış 

açılarından biriydi. Gazzali, Farabi, İbn Haldun gibi tarihimizde büyük simalar, önce varlık 

meselesiyle başlıyor kitaba, sonra insanı bize anlatıyor, sonra ne ise konunun özü, onu anlatıyor, 

Dolayısıyla meselenin küllüne vakıf olmak dediğimiz bir bakış açısı var. Buradan hareketle üç 

önemli hususa temas etmek istiyoruz. 

Birincisi, sadece ulema değil, sıradan bütün Müslümanların bildiği gibi, asgari bir ilmihal 

bilgisi vardır. Bütün ilmihal kitapları temizlik bahsiyle başlar, yani temizlik hepsinden önce. 

Tabiî ki fiziki temizlik sonra ruhi temizlik, yani hem fiziken temiz olma, tabi bütün maksadı 

fiziki temizliğin üstüne, ibadetler, muamelat kısmı insanın ruhunu temizleme. İnsanı tertemiz 



141 
 

arındırma faaliyeti sonuç itibariyle. Dolayısıyla sıradan halkın da eğitiminde, aynı yaklaşım 

vardır. O zaman bizim bu boyuta, bugünkü eğitim sistemlerimizde ve müfredatlarımızda, dikkat 

etmemiz lazımdır. İçinde bulunduğumuz girdap ya da çıkmaz sokak ya da krizin temelinde bu 

dağınıklık yatmaktadır. Modern batı bilim anlayışının bizi getirip dayattığı liman aşırı 

ihtisaslaşma. Evet, bu da çok değerli bir şeydir, çok önemlidir. Bir şeyi çok çok iyi biliyor 

olmak, en önemli mesele yani modernitenin en önemli muhasalası, sonuçlarından biri budur. 

Bu gün birçok alandaki gelişmeyi belirleyen şey budur, ama bunun doğruluğu boyutu meselesi 

üzerinde pek durulduğu söylenemez. Mesela Bir doktor, hastalığı iyi ederken, bir sürü yan 

etkiler çıkıyor. Oysa meseleye komple bakmak gerekiyor. Tıpta, mühendislikte, ilahiyatta 

hülasa bütün alanlarda öyle. Dolayısıyla bize ait, bizim ihtiyaçlarımızı gideren mal ve hizmet 

üretimini de sağlayamıyoruz; çünkü herkes kendi perspektifinden öğrendiğiyle yaklaşım, çok 

parçacı bir bakış vardır. Müslüman toplumun bir değerler sistemi var, bir medeniyet birikimi 

var ve gitmek istediği bir yer var. Bunu esas alarak biz mühendisliği, mimarlığı yapmalıyız. 

Tıbbı da öyle, ama sosyal bilimde zaten iktisadı öyle, hukuku öyle, siyaseti öyle, bütün bu 

alanlara biz komple bakmamız lazım, bütün ihtiyacımızı çünkü gidermesi gerekiyor yaptığımız 

ilmin. Yani bizi iyi etmesi lazım, bize iyi gelmesi lazım. Tabi bize iyi gelen, bütün insanlığa da 

iyi gelecektir. Biz ona yüzde bin inanıyoruz, onun için bu yoldayız. Mesela şimdi hukuk alanına 

bakıyoruz, hukukta daha çok biz tabi batı merkezli bir hukuk, yani ticaret hukukumuz, efendim 

ceza hukukumuz bütün bunlar hepsi zaten batıdan alındığı için, gelenekle bağımız kopuk. O 

geleneğe baktığımızda matematik bilmeyen, hendese bilmeyen adamı kadı yapmazlar. Bugün 

hukuk fakülteleri müfredatında hendese matematik yok mesela, Kadı olan zat, geleneğimizde 

aynı zamanda bütün dini alanında bilgi donanımı vardır. Şeyhü’l İslam olan zat da böyledir.  

Günümüz ilahiyat fakültelerinde bu bütünlük yeterli düzeyde olduğu söylenemez.  Beri tarafa 

geliyoruz, hukukta fıkıh yok, o gelenek yok yani, kelam yok, akaid yok, tefsir yok, hadis yok, 

iktisatta hakeza, sosyolojide, siyaset biliminde… Yani bu bütüncül yaklaşım olmadan biz İslam 

medeniyeti diye neden konuşacağız o zaman. Hangi paradigmaya göre konuştuğumuzu önce 

fark etmemiz gerekir. Bugün eğitim sistemimizde bu müfredatlarla o beyinleri üretemiyoruz. 

Yani yüz yıldır bütün modern batının ortaya çıkardığı paradigmanın o ürünü yine aynı bizde 

oluştu.  

Bu ilmi alan sadece Türkiye’nin değil bütün İslam dünyasının yüz elli, iki yüz yıllık meselesidir 

bu. Medresenin sorunları vardı, onu kenara koyduk kolayca bir şekilde, ama onu ıslah edip 

kendi medeniyet birikimimiz üzerine yürütmek varken, onu dışarıya iterek farklı bir yol bulduk, 

fakat görüldüğü üzere o bir çözüm olmadı. Dolayısıyla bilgi bütünlüğü meselesi bizim 

hakikaten en önemli meselelerimizden biridir. Temel olmazsa olmaz. Ben bazı şeyler söyledim, 

siz bunu şöyle de anlayabilirsiniz. İlahiyatçı sadece matematik, fizik, kimya değil iktisatta 
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bilmesi lazım, hukukta bilmesi lazım. Bilmezse olmaz. Aynı şekilde hukukçuda ilahiyatın 

bugün İslami ilimlerin, bütün o temel alanları ile ilgili, o usullere mutlaka vakıf olması lazım, 

eğer bu topraklarda sorun çözecekse meseleye böyle bakmak lazım. 

İkinci husus, alet ilimleri de bütün bu meselenin küllüne vakıf olma açısından olmazsa olmaz, 

en az üç tane dil bilmektir alet dediğimiz şey. En az üç tane dil bilmek lazım, bütün akademiada 

bulunan adamların bilmesi lazım Önce ortak dile ihtiyacımız var.  Anlaşabilmemiz lazım yani 

bir şey söylüyoruz, karşındaki adamın aynı şeyi anlaması için bu üç dile, bizim medeniyet 

dilimiz Arapça, medeniyet coğrafyamızın dili, Osmanlı Türkçesidir. 

 Biz hakikat peşinde koşarken, modern bir bilim, modern akademia, anlık ve o zaman için, şuan 

için doğrunun peşinde olan bir, amacı olduğunu biliyoruz.  Dolayısıyla deyim yerindeyse 

hakikat yerine geçici doğrular peşinde olunmuş. Modern akademiadaki bilgi bütünlüğüne 

eleştiri yaparken içimiz acıyor; çünkü bütün bu süreci inşa ederken bilgi üretimi konusunda 

modern batı bizden çok daha iyi bir noktaya geldi.  Usul yanlış da olsa, İslam dünyasından çok 

daha iyi bir noktadadır, hâlâ öyle seyrediyor. Bugün bu eleştiriyi yapıyoruz, ama batı her 

yönüyle, metodoloji olarak İslam dünyasının çok önünde, biz o kültür geleneğini kaybettik. 

Yerine ne bu modern batının tam metodunu, usulünü alıp ona uygun bilgi ürettik, ne de kendi 

o geleneğimizi yeniden ihya edip, düzelttik. Onun için biraz endişeli de olsa bu tabi eleştiriyi 

ortaya koyacağız. Bunlar batının kendi içinden yapılan eleştirilerdir. Batı en önemli amaç olarak 

hakikatin yerine geçici doğruyu koydu, Vahiy akıl birlikteliği yerine sadece aklı, aklın 

sınırlarıyla problem çözme metodunu ekledi, fakat henüz süreç içerisinde, şöyle bir noktaya 

dönüştü. Reform sürecinden sonra bu söylediğimiz aydınlanma filozofları geldi arkasından, bir 

de bütün bu sürecin 18. yüz yılda bir endüstri devrimi, sanayileşme ortaya çıkınca, üretim, geçer 

akçe oldu. Yani üretilen bilgi, ürün, piyasada geçerli talebi olan bir şey olması gerekiyor. Bu 

şekilde olunca, tabi bilgelik yerine bilgiçlik, olgu yerine algı, söz yerine imge, yine bir yönüyle 

bilgi yerine enformasyon velhasıl hikmet ve bilgelik peşinden koşarken bilgi bütünlüğüne sahip 

o kadim gelenek, onun yerini küreselleşmiş, enformasyon tacirliği diye tabir edebileceğimiz 

piyasada bu tabiatı ile tüketim toplumu diye tabir ettiğimiz ve insanın sadece haz ve zevkleri 

peşinde onları günlük tatminleri peşinde koşan bir birey ve toplumun taleplerini karşılamaya 

dönük bir bilgi ortaya çıktı. O zaman meselenin küllüne vakıf olmak ve bütüncül bir bakış açısı 

içerisinde, tutarlı bir bilgi ve çözüm üretmek yerine her alan kendi alanıyla ilgili bu paradigma 

içerisinde çözüm üretme yoluna giriyor.  

Meseleye bütüncül bakış bir yol haritamızdır. Bilgiye bütüncül bir perspektif içerisinden 

yaklaşma, ilk dört halife döneminde vardı. Onların içtihatları, sonuç çözme teknikleridir.  

Bağdat Semerkeand, Kayravan gibi havzalar aynı geleneğin devamıdır. Bugünkü Semerkant, 
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Buhara, Taşkent, orada bu ekol, daha sonra biliyorsunuz Anadolu’yu mayalayabildi. Bizim bin 

yıllık coğrafyamız ve tarihimizde usulün vaaz edilmesi noktasında bu havzaların çok önemli 

izleri vardır bizim için. Semerkand nedir bizler için. Semerkand hep akli denizi İmam 

Mâturîdî’nin, İmam Eşarî var mezhebimiz. Onun temelleri attığı yer ve yine 6 hadis sahih 

kitabının tabi olduğumuz 4 muhaddisin, başta Buhari olmak üzere bütün hadislerin tedvin 

edildiği havzadır. Yani gidiyorlar onlar Batı Asya’ya ya da Orta Doğu’ya. Mekke, Medine, 

Bağdat, Şam, Kufe her tarafa gidip, her şeyi tedvin edip bir usul vaaz ediyorlar, nedir bu usul 

aslında. Bilim usulü, bilim nasıl yapılır. Hani deyim yerindeyse biz bugün her öğrendiğimiz bir 

şeyi kaynakça gösteriyoruz ya, bu hadis tedvini ile başladı, önce aslında bugün bütün çağdaş 

dünyanın kullandığı ilimde en temel usulü esası demek ki bu ekol vardır. Bu havzalarda çok 

güçlü fıkıh ekolleri oluştu. Anadolu’yu ilk önce bu Horasan erenleri mayaladı, daha sonra 

büyük bir keşmekeş yaşandı Anadolu’da, Moğol istilası yaşandı her şey hercümerç oldu, Moğol 

istilasının öncesinde de aslında akide de, fıkıhta birçok alanda ciddi tartışmalar, savrulmalar 

ortaya çıktı. Aynı dönemlerde Bağdat’ta bulunan Gazalî, bütün bu ekollerle felsefi anlamda, 

tasavvufi anlamda, kelâmî anlamda hepsiyle hesaplaştı, o da bize sonrasında Gazalî tasavvuru, 

düşüncesi ve usul ve metodu Anadolu’yu mayalayanlardan birisidir. Biz Selçuklu ve Osmanlı 

medeniyetinin burada bu Horasan erenleri, Horasan Semerkand ekolü ve Gazali’nin daha çok 

mayasından etkilenerek burayı kurdu ve bu önce Kayseri, Konya, aslında bu ekol daha sonra 

İstanbul oldu, hepinizin bildiği gibi. Dört halifeden sonra Endülüslerde Tarık bin Ziyâd 

komutasında Hz. Muaviye döneminde ulaşılan ve sonra bütün Avrupa’yı etkileyecek olan 

özellikle îbni Rüşd geleneği, oradan yayıldı. Endülüs ekolü modern batının önünü mayaladı.  

 Üçüncü husus ise şudur. Bizim için Anadolu, şu açıdan çok önemli bu gelenek ve bir havza 

olarak üzerinde durmamız gereken yerdir burası. Şöyle bir genel yaygın kanaat var, bunu tashih 

etmemiz için, bunun üzerinde ne kadar dursak azdır. Gazali ile beraber İslam dünyası düşünce 

modelinden, bilim üretmekten uzak kaldı. Gazali rey ekolünün o dinamizmi durdurdu ve o 

günden sonra batı düşüncede rasyonelitede öne geçti, biz kenarda kaldık. Öncelikle bu tashihe 

muhtaç bir yaklaşımdır. Eğer bu deliller bu düşünce biçimi doğruysa Gazali ile beraber bu iş 

durdu, bu takdirde biz Osmanlıyı nasıl ve ne ile açıklayacağız; ama bu iddia sahipleri şöyle 

açıklıyorlar. Osmanlı zaten bir şey yapmadı ki. Osmanlı her yeri kılıç kalkanla yönetti. Böyle 

100 yıldır bize anlatılan bir hikâye var, ama öyle değil. Yani Osmanlı 18. yüzyılın sonuna kadar 

hatta daha ileriye götürüyorum 19. Yy. ortasına kadar, iktisadi alanda, hukuki alanda, ilmi 

alanda, teknolojik alanda bileğini büken batılı bir devlet olmadı. Bu durum 1200 den 1850 

tarihline kadar uzun bir dönem böyle devam etti.  İslam medeniyeti dediğimiz o medeniyetin 

devamını sağlayan bu topraklarda ve bütün dünyada o yıldızı parlatan bütün Hint yarım kıtasını 

da daha sonra tekrar besleyen Semerkant’ı, Bağdat’ı tekrar besleyen bunu balkanlara taşıyan 
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neydi acaba?  Sadece Anadolu değil, Kafkaslara, Karadeniz’e, hatta Afrika’nın daha aşağılarına 

götüren, bu geniş havzada, bütün Bizans’ın hâkim olduğu toprakların üzerinden geçerek bir 

vakıa var. Düşünce sistemi neydi bunların. Nasıl problem çözüyorlardı. Bu ekolün özellikleri 

neydi. İktisada nasıl bakıyorlardı, siyasete nasıl bakıyorlardı. Bilimi nasıl yapıyorlardı. İşte biz 

şimdi bunu son dönemlerine kadar 1850’lelere kadar aşağı yukarı ciddi bir şey tartışması 

olmadığını görüyoruz, kurdukları medrese sisteminin. Önce biliyorsunuz Bursa’da, daha sonra 

Edirne’de, sonra İstanbul’da sahnı seman ile başlayan ve sonra bütün balkanlarda Üsküp’te, 

Saraybosna’da her yerde kurdukları bir sistem vardı. İlmi sistem. Bu ilmi sistem çok sıkı bir 

sistem, icazete dayalı. Hemen hemen bütün bürokrasiyi buradan eğitiyorlar, bütün ilimleri 

buradan veriyorlar, bütün adliyeyi, bugünün Yargıtay’ı, Danıştay’ı, Anayasa Mahkemesi gibi 

görevlilerini buradan eğitiyorlar, bu eğitim sisteminden geçiriyorlar. Bunlar bu sistemde ne 

öğretiyorlardı diye baktığımız zaman, kâinatı anlamak, hayatı Kur’aniyyeye ait, tüm tabii 

ilimleri keşfetme konusunda fiziği, matematiği, kimyayı, biyolojiyi, astronomiyi ne aklınıza 

geliyorsa bunları o çağlarına göre çok iyi şekilde öğretiyorlardı. Osmanlılar belki düşünce 

üretiminde yeni düşünce yeni icat çıkarma konusunda çok fazla Osmanlı düşünürleri bir şey 

yapmamış olabilir, ama Osmanlılar dünyada ne kadar eser varsa tedvin konusunda en çok emeği 

geçen en çok hizmeti geçen toplum ve devlet ve millettir demiştir. Dünyada ne var ne yok 

İstanbul’a getirmişlerdir. Yani İngilizcesi o zaman Fransızcası Latincesi hangi dilde varsa, ona 

ulaştı. Dolayısıyla bütün çağa tanıklık ederek kendileri demek ki son zamanlara kadar 

yetiştikleri adamlara öğretiyorlar. Fatih’in mesela yedi dil bildiği, yedi dilde okuduğu 

söyleniyor. Özellikle bir batı dili ve bir de Farsça ve Arapçayı çok iyi öğrettiklerini biliyoruz 

zaten Osmanlıcanın dışında, Farsça, Arapça ve bir batı dili en azından bütün o medreselerde 

yetişen adamlara öğretiyorlar. Şimdi iki usulleri takip ettikleri usuller. Sona kadar diyorum, 19. 

yüzyıla kadar bu oldu. Sonra 19. yüzyılda bile tartışma başlıyor. Ancak 1900’lere kadar, 

Abdulhamit de modern okullar açıyor, ama medreseye dokunmadan açıyor, oralara müdahale 

etmiyor.  Abdulhamit Han, sonra Dârü’l funûn dediğimiz bazı şeyler oluyor.  Netice olarak 

“medrese bozulmuştur, medrese köhnemiştir, medrese şöyle adam yetiştiriyor, köhne adam 

yetiştiriyor, skolastik adam…” ve saire tahkike muhtaç yargılardır. Bu konuda şüphe 

duymamız, yani daha detaylı araştırmamız gerektiği kanaatindeyiz.   
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SONUÇ 

Tarihi seyir içerisinde Müslümanlar, ilim üretmek ve paylaşmak şuuruyla Dârü’l-Erkam’dan 

Mescid-i Nebevi’nin müştemilatındaki Suffa’ya, Darü’l-hikme’lerden Nizamiye’ye; hülasa 

medrese fonksiyonunu ifa eden ilk mekânlardan günümüz medreselerine kadar her türlü mekân 

ve imkânı değerlendirmişler. İlim ve irfanın aktarım ve tedârüs merkezi olarak medrese, İslam 

medeniyetine aittir. Bidayeti Asrı saadete dayanmaktadır. Mutevasına değer katan tedârüstür. 

Sahih bilgi, bilgide bütünlük ve bütünsel yaklaşım özellikleridir. Bunlar daha düzenli ve 

intizamlı bir şekilde Nizamiye medreselerinde tecessüm etmiştir. Nizamiye medreseleri, her 

açıdan bir bütünlük arz etmektedir. Fiziki ve mimari olarak birer külliye olduğu gibi muhteva 

olarak da bütünlük söz konusudur.  

Günümüzde bilimsel alanlardaki aşırı branşlaşma ve sadece bir hususta ihtisaslaşma, 

meselelerin bir bütün olarak görülüp bütünsel değerlendirmeyi zorlaştırmaktadır.  Bilimsel 

kompartlaşmanın, olayları doğru muhakeme etmeyi ve isabetli teşhis koymayı zorlaştırdığı 

günümüzde bütünsel bir bakış açısıyla bilgiyi ele alan yaklaşımlar, disiplinler arasında işbirliği 

ve kolektif çalışma prensibinin geliştirilmesini öngörmektedirler. Böylece sorunların daha 

verimli ve farklı bakış açılarıyla çözülmesinin tartışıldığı günümüzde, İslam kültür 

havzalarındaki bilgi bütünlüğü bağlamında tecrübi bilgileri ve bilgi bütünlüğü adına dikkatleri 

çekmektedir. Medeniyetimizin en önemli özelliklerinden birisi sahih bilgidir. Diğeri ise bilgi 

bütünlüğü ve buna mebni olarak meselelere bütüncül bakabilmektir. İslam medeniyetinde, 

zaten ilim, âlim, irfan, arif, hikmet yolculuğunda bütün gaye zaten budur. 
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Özet 

Bu tebliğde bilgi bütünlüğü konusu İslam felsefesi bakış açısıyla ve genel olarak bilginin 

nesnesi ve ona ilişkin anlayıştaki değişimin güncellemeyi gerekli kılacağı ön kabulüyle ele 

alınacaktır. Denilebilir ki İslam düşünce ve medeniyeti, yaşamı ilgilendiren bütün alanları yüce 

Allah’ın vahiyle yeniden inşa etmesi sonucu kurulan ve daha sonra bu eksende Müslümanların 

oluşturduğu bir düşünce ve medeniyettir. İslam’ın çoğu zaman inkılapçı bir yaklaşımla 

cahiliyeden kalma tevhide aykırı birikimi ortadan kaldırması, dışardan gelen her türlü bilgi, 

düşünce ve yaşantının kuşkuyla hatta bir tepkiyle karşılanmasına, dahası ulûmu dâhiliye karşı 

baskın bir muhafazakâr eğilimin ortaya çıkmasına yol açmıştır. Bu muhafazakâr eğilim 

insanlığın duygu, düşünce ve yaşam alanlarındaki tüm değişimin vahiy perspektifiyle 

anlaşılması ve yorumlanması gereğine vurgu yapan farklı duyarlık düzeylerinde bir tutuma 

dönüşmüştür. Bu tutum mutlak anlamda İslam filozofları tarafından meşru kabul edilen 

unsurların red ve inkârına vardırılmadığı sürece sükûtla karşılanmıştır. Fakat çoğu zaman vahyî 

söylem ile vahyin kendisinin bir tutulması ve din açısından her yeni olana o söylemle karşılık 

verilmesi ciddi bir sorun oluşturmuş ve sanki akıl – vahiy arasında bir çatışma olduğu algısına 

yol açmıştır. Oysa çatışma vahye ilişkin söylemle akıl ve akli olan arasındadır. Dolayısıyla Batı 

medeniyeti eliyle bilginin çağlar açıp kapayacak bir hızla geliştirilip sınıflandırılması sonucu 

İslam toplumlarının tamamen uzağında gerçekleşen bu yeni duruma paralel olarak İslam 

kültürü içerisinde parçalanmış gözüken bilginin yeniden bir birliğe kavuşturulması ihtiyacı 

artık çok daha derinden hissedilmektedir. Onun temel, ilke, amaç, yöntem ve kavram birliği 

içerisinde yeniden inşası için vahye ilişkin söylemin güncellenme ihtiyacının ele alınması ve 

güncelleştirilmesi kaçınılamaz hale gelmiştir.  

Anahtar Kelimeler: İslam felsefesi, Vahiy, Güncelleme, Bilgi bütünlüğü, Değişim  
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Abstract 

In this presentation we will address the integrity of information from the perspective of Islamic 

philosophy with the notion of change in an object and change in our understanding of an object 

will make it essential to update it’s information. It can be said that Islamic thought and culture 

is established by Muslims as a result of regulations that are made by God with revelations in 

every area of life. Islam has disposed of accumulations in many areas of life in jahiliyya that 

are against its regulations revolutionarily and as a result of this some people become suspicious 

and some become even reacting to informations, ideas and life styles of external sources and so 

it also caused to a tendency to conservative approach to knowledge from other cultures. This 

tendency turned into manner of emphasizing the importance of understanding and interpreting 

every change in the context of revelations. Islamic philosophers did not react to this manner of 

people as long as it was not in denial of the absolute facts which were accepted by them. But 

most of the times identifying this manner as revelation itself and meeting every change with 

this manner has caused to the misconception of conflict between the reason and revelation. 

However this conflict is between this manner and the reason or the rationales. Thereby the need 

of combining the seemingly decomposed information in Islamic culture which correspondingly 

has arisen from rapid developments and classifications of knowledge in Western culture that 

even opened new eras, can be felt much more deeply. And thus it has become inevitable to 

address the need to update this manner and likes to re-construct them with the unity of basis, 

principles, objectives, methods and terms.  

Key Words: Islamic philosophy, Revelation, Update, Integrity of information, Change 

 

GİRİŞ 

Tarih boyunca düşünürler bilgi ve varlığı sıkı bir ilişki içerisinde ele almışlardır. İnsan, bilincine 

konu olan varlıkla ilişkisini, duyu ve akıl yetileri aracılığıyla kurmuştur. Başka bir ifadeyle 

duyu ve akıl öznenin idrak ve bilme yetileridir. İnsan varlığını sürdürebilmesini, doğuştan sahip 

olduğu bu yetileri sağlıklı işletebilmesine borçludur. Onların sağlıklı işleyişi tüm İslami ilimler 

açısından ve özellikle aklın etkin bir şekilde kullanılmasını savunan İslam felsefesi açısından 

hayati önem taşımaktadır; çünkü aklı olmasa ne tabiat yasaları ne de hayvansal içgüdüler 

insanın varlığını sürdürmesini garanti edebilir. İnsan kendisini daima güvende hissetmek ister 

ve yaşadığı haz ve acı onun varlıkla ilişkisini motive eder. Fakat Epikür’ün (ö. M.Ö. 270) de 

dediği gibi tabiat olayları karşısında insan korku ve ölüm endişesi içerisindedir. Ayrıca acı ve 
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arzunun sınırlarını bilmeyiş huzursuzluk vermektedir ki bu korku, endişe ve huzursuzluk 

olmasaydı tabiatı inceleme istek ve ihtiyacı da olmazdı95. Tabiatı incelemek ise varlık hakkında 

bilgi edinmektir. Bu ise yalnızca öznenin nesneye yönelmesiyle tabiatı incelemesiyle 

gerçekleşemez. Bunun için uygun şartlarda öznenin kabul etmeye nesnenin de kabul edilmeye 

elverişli olması gerekir.  

Filozoflar varlığın işleyiş ilkeleri ile düşünme ilkeleri arasında da bir uygunluk görmüşlerdir. 

Nitekim Yakınçağ filozofu Kant (ö. 1804) “Yargı gücünün Kritiği”nde, öznel ve nesnel dünyayı 

insanın varlık bütününde birleştirmeye çalışmıştır; çünkü o daha önce insanın bir yönüyle 

duyular dünyasının, diğer yönüyle akıl dünyasının üyesi olduğu sonucuna varmıştı.96 Duyularla 

algılanan tecrübi alanda salt anlama yetisinin kavramları ile algının salt formlarının aynı 

zamanda ve birlikte çalışması sonucu tabiat ilminin “apriori ilkeleri” ortaya çıkarlar. Burada 

bilginin ilkeleri aynı zamanda duyusal dünyanın da ilkeleridir. Bilginin bir ileri aşamasında ise 

sentetik yargıların en yüksek ilkesi bulunur.97 Buna göre bilgimize konu olacak şeylerin yani 

nesnelerin şartları ile idrak, tecrübe ve kavramlarımızın şartları aynıdır. Tabiat, kendi başına bir 

varlık olmayıp görünüşlerin bütünüdür.98 Kant’ın bu uygunluğun ve birliğin kurulmasında 

başvurduğu zaman ve mekân formları bu makalede dile getirilen güncelleme şartlarından 

oldukça farklı olsa da özne ile nesne arasındaki yakın ilişkiye ve uygunluğa işaret etmesi 

bakımından işaret edilmiştir. Bu uygunluk fikri yalnızca Batı filozofları değil, İslam filozofları 

tarafından da benimsenmiştir. 

İslam filozoflarına göre nesne hakkında sebepleri aracılığıyla daha tam ve yetkin bir bilgiye 

sahip olunur ve varlığın en uzak sebeplerine kadar idraki hedefleyen bilme eylemi, duyu 

idrakinden akli idrake doğru gelişen bir süreçtir. Onlara göre duyusal idrak gerçekleştikten 

sonra nazari ve ameli akla sahip nutuk gücü devreye girerek öznede nazari ve ameli hikmetin 

ortaya çıkmasını sağlar. Nazari hikmet ile bütün varlıkların en uzak sebebi olan İlk Varlık’a 

kadar sebepleri bilme kastedilir ve bu kişinin akıl gücünün yetkinleşmesini sağlar. Ameli 

hikmet ise uygulanmak üzere ameli akıl tarafından üretilen bilgileri içerir. Böylece insanın elde 

ettiği bilgi ne kadar yetkin ise insan ve sahip olduğu akıl da o ölçüde yetkinleşmiş olur. 

                                                             
95 Epikür, Mektuplar ve Maksimler, Çev: Hayrullah Örs, İstanbul, 1962, s. 57 (Maksim: 11), Remzi Kitabevi. 
96 Heinz Heimsoeth, Immanuel KANT’ın Felsefesi, Çev: Takiyettin Mengüşoğlu, İstanbul 1986, s. 153, Remzi 
Kitabevi. 
97 Heimsoeth, s. 95. 
98 Heimsoeth, age., aynı yer. 
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A) DUYUSAL BİLGİ İLE AKLİ BİLGİNİN YÖNTEMİ VE FELSEFE 
(METAFİZİK) 

İslam filozoflarına göre idrak, anlama veya bilgi sürecinin nasıl gerçekleştiğinin ortaya 

konulması güncelleştirmeden neyin kastedildiğini ortaya koyacaktır. İlk çağlardan başlayarak 

varlık filozofları varlığı, ideal varlık – gölge varlık, fiziki – metafizik, tikel – tümel, değişen – 

değişmeyen, görünen – görünmeyen, içkin – aşkın, soyut – somut, hissedilen – akledilen, 

cisimsel olan – olmayan gibi ayrımlara tabi tutmuşlardır. Varlıkla ilgili bu ayrımın her filozofun 

epistemolojisi için de bir hareket noktası olduğu görülmektedir. Nitekim İslam filozofları da 

tikel – tümel ayrımını bilgi felsefelerine yansıtmışlardır. Onlar öznede bulunan idrak ve bilme 

yetilerinden birincisinin, varlığın değişen kısmına ilişkin bilgilerimizin kaynağı olduğunu, 

ikincisinin ise varlığın değişmeyen kısmının bilgisini kazandırdığını düşünmüşlerdir. Bu 

hususta görüşlerini dile getiren ilk İslam filozofu Kindî’dir (ö. 870). Filozofa göre varlığın idrak 

edilen değişen yanlarına ilişkin bilgi edinme yöntemi ile akli bilgiyi kazandıran yöntem aynı 

olamaz. Her iki bilgi türünün yöntemleri de ayrıdır.  

Kindî nesneler dünyasında sürekli değişim halinde bulunan tikel varlıkları araştıran ilimlerin 

yönteminin, “duyulara ve duyu algılarının temsil edildiği yer olan muhayyileye”99 dayandığını 

belirtmektedir. Ona göre bu tür ilimlerin, matematik ve felsefe gibi ilimlerin yöntemini 

kullanmaları uygun değildir. Aynı şekilde felsefenin de yalnızca akla dayanması gerekir; çünkü 

o, sürekli değişen tikel nesneleri değil, hiçbir şekilde değişime uğramayan soyut ve hareketsiz 

varlıkları konu edinir. Bu tür varlıkların zihinde (muhayyilede) ne örnekleri, ne de suretleri 

bulunur. Bunları araştıran insanlardan bir kısmının şaşırma sebebi, onların bu varlıkları duyu 

ve hayalin etkilerinden arınmış bir şekilde akl demeyişleridir. Kindî bu tür insanların yalnızca 

duyu ve hayal ya da hitabet, şiir ve hikâye yoluyla öğrenebilen çocuk ve avam düzeyindeki 

kişiler olduğunu belirtir. Kindi’ye göre burhan yöntemi ulaşılacak olan akli bilginin 

güvenilirliğini sağlar. O şöyle demektedir: 

“İdrak edilmesi için her konunun burhana dayalı bir varlığının aranmaması gerekir. 
Her aklî araştırmanın burhana dayalı varlığı yoktur, zira her şeyin burhanı olmaz; 
burhan ancak bazı nesnelerde aranır. Örneğin burhanın burhanı yoktur; çünkü 
burhan için de burhan aranması durumunda bu sonsuza kadar böylece sürüp gider. 
Her burhanın bir burhanı olsaydı, kuşkusuz hiçbir şeyin varlığından söz edilemezdi. 
Araştırılan bir şeyin araştırılmasını sona erdirecek ilkelerinin bilgisi yoksa o şey 
bilinebilir değildir, dolayısıyla onun ilmi de olmaz. Mesela biz, canlı, söyleyen 
(nâtık) ve ölümlü olan insanın ne olduğunu bilmek istediğimizde, canlı olmanın, 
söyleyen olmanın ve ölümlü olmanın ne olduğunu bilmiyorsak, o zaman insanın ne 
olduğunu bilemeyiz”.100 
 

                                                             
99 Kindî, Fî’l-Felsefeti’l-Ûlâ, 106. 
100 Kindî, Fî’l-Felsefeti’l-Ûlâ, 111–112.  
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Böylece Kindî, akli araştırma veya idrakin mutlaka kesin kanıta dayanmasını beklememek 

gerektiğini, her konuda kesin kanıt bulmanın mümkün olmayabileceğini belirtmektedir. Aynı 

konuda İbn Rüşd ise şunları söylemektedir:  
“Burhanlar, bu sanatın, kendisi hakkında araştırma yaptığı cinse ait zâtî nesneler 
hakkında olup, bizzat sanatın cinsi veya sanatın herhangi bir türü hakkında olmadığı 
için cevher hakkında burhan olmaz; çünkü burhan, arazlara göre cevherlerdendir. 
Cevherin ise cevheri yoktur. Bundan dolayı, cevherlerin tanımları yoktur. 
Dolayısıyla cevherlerin, hem tanımı olduğu nesneye göre değişen, hem de burhan 
olan tanımları bulunmaz; aksine, bu, arazlar hakkında bulunur. Fakat cevher için 
burhan dışında başka bir delalet vardır. Bu şekilde onun ne olduğu veya varlığı 
konusunda delil getirilebilir. Bu tür, sonraki şeyler için de işaret olabilir; çünkü bu 
tür, sadece, tabii bilimlerde araz cinsinden nesnelerin cevherlerinin bilgisine 
ulaştırır. Burhanların bu türüne delil adı verilir. Diğer türle kastedilen muhtemelen, 
bölümleme, birleştirme veya her ikisidir, zira cevherlerin tanımlarının çoğu, ancak 
bu üç yoldan biriyle bilinebilir. Bundan dolayı, hiçbir ilim dalı, araştırdığı hiçbir cins 
için, onun mevcut olup olmadığına burhan getiremez; çünkü bir şeyin varlığını ve 
mahiyetini bilmek, bir tek bilgiyle mümkün olabilir, o da mutlak burhandır.”101 
 

Böylece varlığın hiçbir değişime uğramayan kısmı hakkında bilginin doğruluk, kesinlik ve 

güvenilirliği burhan aracılığıyla gerçekleştirilmek istenmiştir. Felsefi bilgi yahut akli bilgi adını 

almaya hak kazanan varlığın bu kısmına ilişkin bilgidir ki bu tam anlamıyla bir metafiziktir. Batı 

felsefesinde metafiziğe yönelik son yüzyıllarda ortaya çıkan eleştiri ve küçümsemeler bir yana 

onun üstlendiği misyona ilişkin bazı itiraflar da dillendirilmektedir. Nitekim yirminci yüzyıl 

filozofu Russell (ö. 1970) metafizik hakkında şu nitelemede bulunur: “Metafizik, düşünce 

vasıtasıyla dünyayı bütün halinde kavrama teşebbüsüdür. Bu teşebbüs iki ferdî temayülün kâh 

birleşmesi, kâh ihtilafıyla gelişmiştir ki, bunlardan biri mistisizm, diğeri ilimdir. Bazı insanlar 

bunlardan biri ile büyük olmuşlardır, bazıları da diğeri ile ama en büyükleri her ikisini 

birleştirenlerdir”.102  

 

Metafizik ve felsefe evreni bütün halinde kavrama teşebbüsü olduğuna göre onun, bilginin 

bütünlüğünü sağlama teşebbüsü olduğunu söylemek de mümkündür; çünkü varlık ve düşünce 

arasında hem de varlığın belli ve bütünsel bir gayeye doğru hareket ve değişimi ile düşüncenin 

işleyişi arasında bir paralellik vardır103 ki söz konusu teşebbüsü anlamlı kılan da bu paralelliktir. 

Tarih boyunca filozoflar bunun nasıl mümkün olacağına dair birçok tartışma yapmıştır. Fakat 

kanaatimize göre felsefe bu teşebbüsünü sürdürmek durumundadır.   

 

Felsefenin günümüzde bilgi bütünlüğünü sağlamaya teşebbüs etmesi bu anlamda asli vazifesine 

dönme anlamı da taşır. Felsefe evreni, bütün halinde kavrayabilirse – ki burada artık klasik 
                                                             
101 İbn Rüşd, Tefsîru Mâba’dettabia, tah: S.J. Maurice Bouyges, Beyrut, 1987, II/702 – 703. 
102 Bkz. Erol Güngör, İslam Tasavvufunun Meseleleri, İstanbul, 1982, 146. (B. Russell, Mysticism and Logic’ten 
naklen). 
103 Mübahat Türker-Küyel, Aristoteles ve Fârâbî’nin Varlık ve Düşünce Öğretileri, Ankara, 1969, s. 68. 
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anlamda geniş bir evren olmasa bile – hayatın her alanının birbiriyle uyum içinde 

sürdürülebileceği bir teoriye kavuşma imkânı da ortaya çıkar, zira düşünür, filozof ve bilim 

adamı bir çevrede yetişir ve onun bu çevresi epistemolojisine ve düşüncelerine etkide bulunur. 

Bir Hint filozofunun Hintlerin kültürel birikiminden, dilinden, mantığından, inançlarından, 

ahlakından, tecrübesinden, toplum yapısından, psikolojisinden, tarihinden, edebiyatından, 

sanatından vb. uzak başka toplum muhiti üzerine felsefe yapması düşünülemez. Aynı durum, bir 

İngiliz, Fransız, Alman, Amerikalı, Rus veya Çin filozofu için de geçerlidir; çünkü onun içinde 

bulunduğu ortam veya çevre duyusal idrakin gerçekleştiği ortamdır ki akli idrake veri sağlayan 

bu ortamdır. Her filozof yetiştiği varlık evrenini düşünce evrenine dönüştürür ve onun dış 

çevresiyle uyumu bu sayede gerçekleşir. 

Teori üretmesi bakımından da felsefenin bilgi bütünlüğüne katkı sunabilmesi mümkündür. Bu 

hususta da Rickman’ın şu sözleri bu düşünceyi destekler mahiyettedir: 
“Felsefenin genel görevinin ve dolayısıyla bir parça da olsa yapılan felsefenin 
görevinin, deneyimi yorumlayan ve aydınlatan kavramsal modeller kurmak 
olduğuna inanıyorum. Dikkatli çözümleme, böyle bir inşadan önce gelmelidir ve bu 
sebeple de her felsefi çalışmada yer almaktadır… Çözümleme aracılığıyla 
kavramların genel konuşmada veya teknik tartışmalarda ne biçimde kullanıldığını 
anlayınca ve onların işaret ettikleri olguları göz önüne alınca, bu kavramlar benzerlik 
ve ayrılıkları bulanıklaştırdığı takdirde, onları kullanmaya devam etmemiz 
gereksizdir. Biz, bu kavramları yeniden tanımlayarak ve yenilerini ortaya koyarak, 
hatta birbirleriyle ilişkili kavramların tamamıyla yeni bir şemasını yaratarak, yeni 
modeller kurmalıyız.”104 

Genel olarak belirtilmelidir ki İslam felsefesinde benimsenen yöntemin, en güvenilir bilgi 

edinme şekli olan ve akla dayanan burhan yöntemi olduğu görülmektedir. Fakat gerek klasik 

İslam filozoflarının burhanı ne ölçüde başarılı bir şekilde kullanabildikleri, ya da hangi 

teorilerde bunu gerçekleştirebildikleri, gerekse çağdaş yazarların bugünkü şartlarda bunu 

kullanma imkânlarının olup olmadığı sorgulanmalı ve tartışılmalıdır. Daha güvenli akıl 

yürütme şekillerinden söz etmek mümkün ise bunların gündeme getirilmesi ve bunlar üzerinde 

tartışmalar yapılması, günümüz İslam felsefesi açısından son derece önemlidir.  

 

Burada anlatılanlar göstermektedir ki, felsefenin (özelde İslam felsefesi) bilgi kaynağı ve 

yöntemleri bakımından pozitif bilimlerle aynı kategoriye konulması mümkün değildir; çünkü 

felsefî bilginin deney ve gözlemden elde edilmesi, diğer bir ifadeyle deney ve gözlemin yöntem 

olarak benimsenmesi, onun konularının tümelliğini tartışmalı hale getirecektir. Ayrıca daha 

önceden oluşturulmuş kavramların ve teorilerin meşruiyetlerinin yeniden gözden geçirilmesi 

ve bir bakıma klasik felsefeden vazgeçilmesi gerekecektir. Yani, klasik felsefenin oluşturduğu 

kavramlar, ele aldığı konular ve belirlediği amaç değişmiş olacaktır ki bu durumda bu yeni 

                                                             
104 H. P. Rickman, Anlama ve İnsan Bilimleri, Çev: Mehmet Dağ, Ankara, 1992, s. 15. 
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disiplin ile klasik felsefenin ayniyetinden söz etmek imkânsız hale gelecektir. Dolayısıyla adına 

felsefe denilse bile kendimizi, yeniden tanımlanmış, konu, yöntem ve amacı yeniden 

belirlenmiş bir disiplin karşısında bulacağız. 

 

Ne var ki yöntem tartışmalarının bilgi ve bilim felsefelerindeki gelişmelere bağlı olarak ulaştığı 

nokta, İslam felsefesinin bizzat kendisi üzerinde olduğu kadar yöntem olarak benimsediği 

mantık üzerinde de (daha ziyade mantık bakımından değil, İslam felsefesinin onu kullanması 

bakımından) psiko-entelektüel105 bir baskı oluşturmuştur. Son yüzyıllardaki yöntem 

tartışmalarına hararet veren, dolayısıyla bu psiko-entelektüel baskının oluşmasına yol açan, 

tecrübî bilimlerin kaydettikleri gelişmelere ve bu alanlarda yapılan keşiflere bağlı olarak bu 

ilimlerin yöntemlerinin sosyal bilimler alanına da uygulanması çabaları olmuştur. Karl Popper 

(1902-1994), fizik metotlarının uygulanabilirliği hakkındaki görüşlere göre, psikoloji ve iktisat 

dışındaki sosyal bilimler alanında hayal kırıklığı yaratan bu yöntem tartışmalarının genel olarak 

tabiatçılık taraftarı ve tabiatçılık aleyhtarı olmak üzere iki ana başlıkta ele alınabileceğini 

belirtir106.  

Her iki eğilimle ilgili olarak Popper’in şu sözleri Batı’da yürütülen yöntem tartışmalarının 

ulaştığı noktayı özetler niteliktedir:  
“Metotla uğraşan birinin tabiatçılık-aleyhtarı veya tabiatçılık taraftarı öğreti 
(doktrin)’leri mi, yoksa her ikisini birleştiren bir teoriyi mi benimseyeceği, büyük 
ölçüde söz konusu bilimin ve onun konusunun karakteri hakkındaki görüşüne bağlı 
olacaktır. Fakat onun benimseyeceği tavır, fizik metotları hakkındaki görüşüne de 
bağlı olacaktır. Bu ikinci noktanın, şimdiye kadar sayılanların en önemlisi olduğuna 
inanıyorum ve öyle sanıyorum ki, metodolojik tartışmaların çoğundaki hayati 
yanlışlar, fizik metotlarının bazı çok yaygın yanlış anlaşılmalarından ileri 
gelmektedir. Onların, özellikle fizik teorilerinin mantıki formunun, bu teorilerin test 
edilmesi metotlarının ve deney ve gözlemin mantıki fonksiyonunun yanlış 
yorumlanmasından kaynaklandığını sanıyorum…”107.  
 

Bu sözler her ne kadar yöntem sorunsalının boyutlarını yeterince tanıtmasa da, son yüzyıllarda 

bizzat tartışmanın yürütüldüğü ortamdaki bilim anlayışının gidişatı hakkında fikir vermesi 

bakımından önemlidir108. Bu gidişatın klasik İslam felsefesinin daha objektif bir tarzda 

                                                             
105 Bu kavramla, aklın (intellect) veya düşünen öznenin akli faaliyetini sürdürürken içinde bulunduğu psikolojik 
ortam kastedilmektedir. 
106 Karl R. Popper, Tarihselciliğin Sefaleti, Çev: Sabri Orman, İstanbul, 1995, 14. 
107 Popper, age, 14-15. 
108 Burada konuyu dağıtmamak için ayrıntılara giremiyoruz. Fakat farklı bakış açılarını yansıtan bazı eserleri 
zikretmeden geçemeyeceğiz: Örneğin bkz: İlhan Kutluer, “Bilimsellik” Üzerine; Bilgi, Bilim ve İslam, İslami 
İlimler Araştırma Vakfı (İSAV) Yayınları, (Tartışmalı İlmi Toplantılar Dizisi), İstanbul, 1987; Abdülkerim Suruş, 
İlim ve Felsefeye Giriş, Çev: Barış Güler, Ankara, 1990; İslam Bilimi Tartışmaları, der: Mustafa Armağan, 
İstanbul, 1990; Paul Feyerabend, Yönteme Hayır, Çev: Ahmet İnam, İstanbul, 1991; Ömer Demir, Bilim Felsefesi, 
İstanbul, 1992, 9-13; Alain Chalmers, Bilim Dedikleri, Çev: Hüsamettin Arslan, Ankara, 1994, (ikinci ve üçüncü 
bölümlerde bilimci akımların bel bağladığı tümevarım şiddetle eleştirilmektedir); Paul Feyerabend, Akla Veda, 
Çev: Ertuğrul Başer, İstanbul, 1995;  Nakib Attas, İslam, Sekülerizm ve Geleceğin Felsefesi, Çev: Mahmut Erol 
Kılıç, İstanbul, 1995, 161-188. 
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değerlendirilmesine zemin hazırlayacağı söylenebilir. Ayrıca günümüz İslam felsefesinin 

psiko-entelektüel şartlarının tespiti ve yeni perspektiflere ulaşılması açısından da Batı’da 

yürütülen tartışmalar büyük önem taşımaktadır.  

 

Batı’da özellikle XVII. yüzyıldan itibaren Bacon (ö. 1626), Descartes (ö. 1650) ve Pascal 

(1662) gibi filozofların başlattığı yöntem tartışmaları, Batı toplumlarının yaşadığı entelektüel 

sorunların aşılmasına yönelik çözüm arayışları şeklinde gelişmiş, bunların İslam dünyasındaki 

yankıları ise, tabii olarak söz konusu sorunların Müslümanlar nezdindeki değer ve önemine 

paralel seyretmiştir. Nitekim Batı’nın bilim ve teknoloji alanındaki başarılarından yararlanma 

arzusunun bir sonucu olarak benimsenen sosyoloji, biyoloji, psikoloji, gibi (günümüzde sayıları 

onlarca olan) yeni bilim dalları, yöntemleriyle birlikte alınmıştır. Fakat Batı bilim ve 

teknolojisinin gittikçe hayatın daha fazla alanını etkisi altına alması sonucunda Müslümanlar, 

XIX. yüzyıldan başlayarak, kendi kimliklerini kaybetmemek için, Batı’dan aktarılanlar 

konusunda daha seçici olma ve kendi kültürel geçmişleriyle aralarındaki bağları güçlendirme 

çabasına düşmüşlerdir. Böylece, yöntemle ilgili tartışmalara daha fazla ilgi göstermeye ve yeni 

arayışlara girmeye başlamışlardır. Yöntemle ilgili bu tartışmalardan en son nasibini alan ilmin 

İslam felsefesi olduğu söylenebilir. 

 

Özellikle pozitivist bilim anlayışının egemen olduğu çağımızda, İslam felsefesi ve felsefecileri, 

ilmî ve psiko-entelektüel bir baskı altındadırlar. Bu durum tabii olarak, ideolojik baskılara da 

yol açabilmektedir. Günümüzde İslam felsefesine ilişkin tartışmaların gereken ilgiyi 

görmemesinde bu hususun etkili olduğu açıktır. Bu ilgi eksikliğinin doğmasına yol açan bir 

başka önemli husus da, İslam ile felsefenin bir sorunu olmamasına rağmen büyük ölçüde 

Hıristiyanlık-felsefe ilişkilerinin doğurduğu sorunlarla uğraşılması, ya da uğraşılmak zorunda 

kalınmasıdır. Sonuçta İslam felsefesi, toplumdan, çağdan ve üretim tabiatından uzakmış gibi 

bir görüntü ortaya çıkmaktadır. ‘Yöntem’, bu alanda yapılacak çalışmaların başarısı için ön şart 

(zira âlet konumundadır) olduğundan, yöntem sorunsalı çok daha önemli bir hale gelmektedir. 

Yöntem sorunsalı ile ilgili verimli çalışmaların yapılabilmesi ise, klasik yöntemin oluşturulma 

ve kullanılabilme şartlarını tekrar gözden geçirilerek güncelleştirmesine ve böylelikle sahip 

olunan mirasın, ilmin ve felsefenin sürekliliğine uygun bir tarzda kullanılmasına bağlıdır.  

 

Ayrıca, İslam felsefesi disiplininde klasik yöntemin – varsa – alternatifinin konu ve amacına 

uygun olarak ivedilikle tespit edilmesi gerekir; çünkü en sağlam kıyas yöntemi olduğu söylenen 

burhanın kullanılmaması halinde, nicelik bakımından felsefenin konusuna uygun düşmeyen 

daha az güvenilir (zira yöntem belirlenirken, konunun nicelik ve nitelikleri dikkate alınmak 
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zorundadır) yöntemlerin kullanılması söz konusu olacaktır. Bu durumda kıyasın, birçok yanlış 

sonuç veren şekilleriyle, ya da ‘meşhurât’, ‘müsellemât’, ‘makbûlât’, ‘zanniyyât’, ‘muhayyelât’ 

ve ‘vehmiyyât’ türünden öncüllerle109 kurulan felsefe, burhan yerine daha az güvenilir 

sanatların (başta cedel ve hitabet olmak üzere) egemen olduğu bir disiplin haline dönüşecektir. 

Bunun ise, felsefî bilginin burhan yerine cedel ile elde edildiğinden güvenilirliğini yitirmesi, 

felsefenin diğer ilimlerin ilke ve yöntemlerine yaptığı katkının ortadan kalkması, felsefenin 

toplumda (cedel tarzında yapılmasına da bağlı olarak) boş bir uğraş olarak algılanmaya 

başlaması gibi olumsuz sonuçlar doğurması kaçınılmaz olur. 

 

Kısaca İslam felsefesi araştırmacılarının yöntem sorunu çerçevesinde ele almaları gereken 

sorunlardan en önemlilerinin, ‘mevcut birikimi okuma’, ‘varolanı sebeblilik ilkesi çerçevesinde 

algılama’, ‘mantıksal tutarlılık’ ve ‘soyutlama’ olduğu söylenebilir. Bu konularla ilgili 

Türkiye’de yapılan tartışmalar, mantık ve kısmen de bilim felsefesi alanında çalışan çok az 

sayıdaki akademisyen ile sınırlı kalmaktadır. Bu tartışmalardan sonuç alınabilmesinin, aynı 

zamanda tartışmaların yoğunluğuna bağlı olduğu açıktır. Hiç kuşku yok ki bu tür tartışmalar 

(bu arada ‘burhan’ ve buna bağlı konular), felsefenin benimsediği yöntem ve konuları da 

içermesi bakımından her felsefeciyi yakından ilgilendirmektedir ve felsefecilerin bu 

tartışmalara bu bakımdan katılmaları gerekmektedir. Ancak tartışmaların doğru bir zeminde 

yapılması da son derece önemlidir. 

 

Nitekim yöntem sorunsalının doğru bir zeminde tartışılabilmesi, metafiziğin lehinde ve 

aleyhindeki fikirlerin gözden geçirilerek bu fikirler karşısında bir durum ve duruş tespiti 

yapılmasına bağlıdır; çünkü İslam felsefecileri ile geleneksel Batı düşüncesi arasında bu konuda 

iki farklı yapıdan söz edilmesi gerekmektedir. İslam felsefesi, her ne kadar felsefeyi düalist 

(kaos-Tanrı, heyula-Tanrı, ruh-beden vs.) bir düşünce geleneği olan Eski Yunan’dan almış ve 

bu düalizmi aşmak için yoğun çaba sarfetmiş olsa da, bütünüyle bu geleneğe bağlı kalarak 

bunun mümkün olmadığı görülmüştür. Buna bir örnek olarak İbn Rüşd, Aristo’nun Tanrısı ile 

bağımsız bir heyulayı bağdaştıramadığından, Tanrı’nın bilgisine konu olan heyulani varlıkların 

bir üst varlığından söz etmiş ve Aristo’nun Tanrı hakkındaki sözlerini aktardıktan sonra, 

“Aristo’nun burada ileri sürdüğü Tanrı cahil olmaktadır. Bu nedenle Tanrı’nın cüz’î bir bilgiyle 

değil, küllî bir bilgiyle bildiğini söyleyen bir grup ortaya çıkmıştır”110 demektedir. Esasen İslam 

felsefesinin en temel dayanağı durumundaki klasik mantık, soyutlama ve sebeplilik yoluyla 

düalizmi ortadan kaldırma imkanını sunmaktadır. 

                                                             
109 Bkz. İbn Sînâ, el-Burhân, 16-21. 
110 İbn Rüşd, Tefsîru Mâba’de’t-Tabîa, III/1707. 
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Felsefeyi aynı kaynaktan alan Batı felsefeleri, bu düalist yapıyı birleştirerek aşmak yerine, 

diğeri lehine birini (dinin de taraf olduğu metafizik yanını) insanın ilgi alanı olmaktan çıkararak 

veya reddederek aşmayı denemiş, fakat sonuçta aradaki farklılık daha da derinleştirilmiştir. 

Nitekim Kant (ö. 1804), metafiziğin irrasyonel olduğunu söylerken111, pozitivistler (özellikle 

mantıkçı pozitivistler)112 onu anlamsız ilan etmiştir. Bu arada, metafiziğe götürecek olan 

soyutlamaya dayalı klasik mantık da oldukça gözden düşmüştür.  

Şu halde, klasik mantıkla ilgili tartışmalar bir anlamda, metafizikten bağımsız bir felsefenin 

imkânı tartışması gibi gözükmektedir.  

 

Oysa metafizik sorunlar, bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da insanların zihinlerini 

meşgul etmeye devam edecektir; çünkü bu sorunlar, tikel nesnelerden elde edilen verilerle ve 

tikeller için oluşturulmuş yöntemlerle açıklanamayan bir alana ilişkindir. Tarih boyunca bu 

sorunların hep gündemde kalması, kanaatimizce insanlığın bu tür sorunlardan müstağni 

kalamayacaklarının kanıtıdır. Kaldı ki, çağdaş bazı filozoflar da bu tartışmalara belli düzeyde 

katılmaktadırlar113. 

 

B) GÜNCELLEŞTİRME 
 

Burada kullanılan ‘güncelleştirme’, ‘bir filozofun, zaman veya mekân olarak kendi uzağında 

oluşturulmuş felsefi bir kavram ya da düşünceyi, kendi ortamına taşıması, yani zaman, mekân, 

kültür, din, dil, tarih vb. gibi onun zihin ortamını etkileyen her türlü unsurla bağdaşık kılması, 

uzlaştırması’ anlamındadır. Oluş-yokoluş hareketi dışındaki hareketlerin hepsinin ‘zaman’ ve 

‘mekân’ içinde gerçekleşmesi sebebiyle güncelleştirmenin iki farklı yönden yapılması 

gerekmektedir:  

                                                             
111 “Kant’ın çalışması, bazı yönlerden rasyonalist akımı andırmasına ve Dekartçı rasyonalizm ile Kant sonrası 
aşkın idealizm arasını birleştirme çizgisi olmasına rağmen çok farklıdır. Bu çalışma, otantik bilimsel bir bilginin 
imkânının şartlarını göstermek zorunda olan kritik metoduyla ‘dogmatik’ rasyonalizmi ve ampirizmi aşma 
teşebbüsü olarak kendini gösterir. Fakat bu girişim, ampirizmi bir subjektivist idealizmle aşma iddiasında olan ve 
bir bilim olarak metafiziğin imkânını reddeden bir bilgi teorisine yol açtı…” Fernand Van Steenberghen, 
Ontologie, Paris, 1966, 4. baskı, 27. 
112 Mantıkçı pozitivizmin metafiziğe yaklaşımını şöyle özetlemek mümkündür: “Bütün tabiat üstü ve aşkın tiplerin 
dışında bulunma; yalnızca ilme dayanan ve deneysel karakterde olan araştırma”. Bkz. Frederick Mayer, Yirminci 
Asırda Felsefe, Çev: Vahap Mutal, İstanbul, 1992, 30. 
113 Örneğin Heidegger’in uğraştığı felsefi sorunlar, zaman, varlık, hiçlik vb. olup, varolması bakımından varlığı 
araştıran metafizik ile varlığın anlamını sorgulamanın birebir örtüştüğü söylenebilir. Heidegger’in görüşleri için 
bkz. Heidegiger, Metafizik Nedir? Çev: Mazhar Şevket İpşiroğlu-Suut Kemal Yetkin, Kaknüs Yay., İstanbul, 1998 
(bu eserde özellikle hiçlik işlenmektedir); Kadir Çüçen, Heidegger’de Varlık Ve Zaman, Bursa, 1997. Metafiziğin 
artık devrini tamamladığı iddiası için bkz. Steenberghen, age., 6. 
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1. Zaman bakımından uzakta olanı, kendine çağdaş kılma. 

2. Mekân bakımından uzakta olanı, kendi ufkuna taşıma. 

‘Zaman bakımından uzakta olan’ deyimiyle, araştırmacının mensubu bulunduğu kültür 

ortamında geçmişten, araştırmanın yapıldığı zaman dilimine değin üretilen birikim 

kastedilmektedir. Kuşkusuz bu araştırma İslam felsefesi alanında yapıldığından, bu deyim 

özelde, İslam felsefesinin doğuşundan (IX. yy.) günümüze kadar oluşturulmuş olan İslam 

felsefesi mirasının tamamını ifade etmektedir. Sözü edilen kültür ortamı, bir felsefenin özel bir 

adla (İslam felsefesi, Hıristiyan felsefesi, Yahudi felsefesi, Budist felsefe vb. gibi) anılmasına 

sebep olan farklılıkların ortaya çıktığı veya görüldüğü ortamdır. Her ne kadar aynı ortam 

içerisinde çağlara göre farklılıklar ortaya çıkabilirse de, bunlar aynı kültür ortamındaki iç 

farklılıklar durumundadır ve bu ortamda yapılan felsefenin farklı bir adla anılmasına sebep teşkil 

etmez. Dolayısıyla ‘zaman bakımından uzakta olanı kendine çağdaş kılma’ da tevârüs edilen 

birikimin eleştiri süzgecinden geçirilerek güncel sorunlarda kullanılabilir hale getirilmesi 

demektir.‘Mekân bakımından uzakta olan’ deyimiyle ise, araştırmacının yaşadığı çağda başka 

kültür ortamlarında ortaya konulan birikim kastedilmektedir. Örneğin günümüzde ‘İslam 

felsefesi’ ya da ‘Türk İslam felsefesi’ bakımından, bu adlarla ifade edilmesi mümkün olmayan 

yabancı ortamlarda üretilen ürünler, başka kültür ortamına (Çin felsefesine, Hint felsefesine, Batı 

felsefesine vb.) ait olup, ‘mekân bakımından uzakta olan’ konumundadır. Bu durumda ‘mekân 

bakımından uzakta olanı kendi ufkuna taşıma’, araştırmanın yapıldığı zaman diliminde, ele 

alınan sorunla ilgili olarak farklı kültürel ortamlarda yapılan çalışmaların zihinsel açılımlarından 

anlam ve muhteva olarak yararlanma anlamına gelmektedir.  

 

İslam felsefesinde güncelleştirme, zamanda ve/veya mekânda ‘hareket etmesi ve değişmesi 

bakımından varolan’a ilişkin olarak gerçekleştirilir. Bu anlamda onun temelinde hareket eden 

ve değişen nesneler bulunur. Değişim doğrudan fertlerde gerçekleşir ve fertlerin türleri, türlerin 

de cinsleri oluşturması bakımından tümellere de şâmil olur.  

 

İslam filozofları nelikleri, tanımları aracılığıyla bilinen cins ve tür gibi (salt zihinsel) varlıkların 

değişime uğramadığını belirtseler de, tanımda yer alan unsurların içeriklerinde değişim 

gerçekleşmesi bakımından onların da değiştiğini söylemek mümkündür, zira tanımda kullanılan 

cins ve tür zihin dışında fertler halinde bulunmakta, zihinde de fertlerle ilişkili olarak 

akledilmektedir. Dolayısıyla fertlerde gerçekleşen değişim, tümelin fertleriyle birlikte alınması 

halinde cins ve/veya türde de ortaya çıkmak durumundadır; çünkü tanımında bulunmasa bile, 

mutlak anlamda tikellerden bağımsız bir tümelin varlığından söz etmek imkânsızdır.  
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Tümeli tanıtan tanım, varlığın dayanıklı ve kalıcı yanını sunmakta, özü bakımından değişen, 

varlığa dayanıksız yanını yahut arazları bakımından başka bir kipte veya başka bir tarzda 

varolup-yokolan yanını göz ardı etmektedir. Cevheri aynı kalsa bile, varolanı tikel yapan 

arazlardaki değişim, o varolan ile başka varolanlar arasındaki ilişkileri etkilemeye ve hatta 

onların tabiatını bozmaya başladığı anda, cevheri tanıtan tanımın unsurlarına ilişkin 

açıklamaların da değiştirilmesi kaçınılmaz hale gelmektedir; çünkü varolanın bir anlamının da 

‘doğru’ (sâdık) anlamındaki varlık olduğu unutulmamalıdır. Buna göre, zihin varlığının zihin 

dışındaki varlıkla birebir örtüşmesi ve uygunluk içerisinde bulunması gerekir. Bu uygunluk bir 

tümelin fertlerini de içermek durumundadır. Aksi halde, uygunluk eksik kalacaktır. İslam 

filozoflarının değişime tabi olmadığını savundukları tümeller konusunda Kant’ın, yeni bir bilgi 

kazandırmayan analitik önermelerini hatırlamak, buradaki güçlüğün farkına varmak bakımından 

yararlı olabilir114. Zira Kant’ın deneyden elde edilmeyen (salt zihnin ürünü olan) apriori 

önermeleri, İslam filozoflarının tümel ve varlığını doğrudan akla borçlu olan zihinsel 

kavramlarını çağrıştırmaktadır. Fakat Kant, duyulur dünyadan bağımsız bir akledilir dünyanın 

felsefeye temel yapılmasının doğurduğu güçlüklerin farkında olarak, sentetik apriori önermeler 

yoluyla (örneğin ahlak felsefesinde) bu güçlüğü aşmaya çalışmıştır.  Söz konusu güçlüğün 

temelinde bir anlamda, değişmez ve dayanıklı kabul edilen ile değişen, dayanıksız ve oluş-

yokoluşa tabi varlıkların zihne taşınması esnasında ortaya çıkan (Hegelci bir söylemle) 

diyalektik115 süreci senteze ulaştırma veya bir orta yol bulma sorunu yer almaktadır.  

 

Diyalektik süreçte yer alan karşıtlık, duyulur dünyanın reel varlık alanı olmakla birlikte 

değişime, oluş ve yokoluşa tabi olması, akledilir dünyanın ise reel varolanları temsil ettiği 

düzeyde ‘doğru’ niteliğini hak etmesidir. Böylece değişen zihin dışında varolan ile değişmeyen 

zihinde varolan arasında uzlaşmanın bulunması, diğer bir ifadeyle birinin diğerine temel 

yapılması sentezdir116. Bu aynı zamanda, felsefenin sınırlarının çizilmesidir. Bu hususta gerçek 

olan şu ki, ne felsefe tikellerden bağımsız olarak varolabilir – zira konusu olan tümellerin zihin 

dışında ve reel anlamda tikellerden bağımsız varolması mümkün değildir – ne de tikelleri 

                                                             
114 Çünkü salt tümel zihinsel kavramların içeriği yalnızca formel bir tanımla doldurulursa, bunlar bize yeni bir 
bilgi kazandırmamaktadır. Nitekim insanı tanımlarken “insan, söyleyen hayvandır” denildiğinde, tıpkı cismin yer 
kaplaması gibi ‘söylemek’ ve ‘hayvaniyet’ insan kavramı içerisinde mündemiçtir. Bkz. Kant, Arı Usun Eleştirisi, 
Çev: Aziz Yardımlı, İstanbul, 1993, 41-42, 68-72; Mehmet Emin Erişirgil, Kant ve Felsefesi, sadeleştiren: Akın 
Yeşilbaş, İstanbul, 1997, 87 vd. 
115 Geniş bilgi için bkz. W.T. Stace, Hegel Üstüne, Çev. Murat Belge, İstanbul, 1976, 147-184. 
116 Hegel insan varoluşunun çelişkileri üzerinde dururken, burada sözü edilen karşıtlık üzerinde de durur ve onu, 
bir anlamda tümel ile tikelin karşıtlığı, tabiatta soyut yasa ile tikel ve özgül (türsel) fenomenlerin doluluğu 
arasındaki karşıtlık olarak niteler. Hegel’e göre modern kültür, insandaki bu karşıtlıkları yoğurup işleyerek keskin 
bir çelişki haline vardırır. Sonuçta “insan birbiriyle çelişen iki dünyada yaşamak zorundadır, öyle ki bu çelişkide 
bilinç de çırpınıp durur, bir yandan öbür yana itilip çekilerek, şurada ya da burada doyuma ulaşma gücünü 
bulamaz”. G. W. F. Hegel, Bütün Yapıtları (Seçmeler), Çev: Hüseyin Demirhan, Ankara, 1976,12-13. 
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inceleyen diğer ilimler bu ilimlerin hepsini içine alacak bir sistemi kurma yeteneğindeki tümel 

bir ilimden (felsefe) müstağni kalabilir. Bu açıklamaların özeti olmak üzere denilebilir ki, ilk 

felsefenin konusu olan metafizik, fiziğin ötesi olup, hem duyusal varlığımızın algılarından 

akılsal varlığımıza doğru ilerleyen sebepler zinciri, hem de felsefi faaliyetlerimiz bakımından 

fiziğin mutlaka metafiziğe öncelenmesi gerekmektedir. Dolayısıyla birinci düzeyde bilginin 

kaynağı tikel varlık olduğu ve salt zihinsel varlıkların da öncesinde tikel varlıkların yer aldığı 

sürece, hiçbir felsefi faaliyet tikellerdeki değişimi bütünüyle göz ardı edemez.  

 

Evrendeki tikel varlıklarda görülen bu değişim, belirli kural ve kanunlara göre düzen içerisinde 

sürüp gitmektedir. Daha önce de belirtildiği üzere sanat tabiata tabi olduğundan, insanın kuracağı 

epistemolojik evrenin tabiata tabi olması ve onu örnek alması zorunludur; çünkü bilginin sebebi 

varlıktır ve bu sebeplilik yalnızca maddi olmayıp, aynı zamanda suveri, gâi ve fail illet açısından 

gerçekleşen bir illiyettir. Bu ise, tikellerdeki düzenin zihin varlıklarında da geçerli olmasını 

gerektirir. 

 

Nitekim insan bilgiyi, tabiatında doğuştan varolan bilme isteği sayesinde ilk olarak tikellerden 

elde eder. Bu bilgi, ya eşyanın zatına ilişkin tasavvur (tanım) veya nesneler arasında varolan 

olumlu ya da olumsuz bir ilişkinin tasdikiyle (kıyas) meydana gelir117. Birikerek çoğalan bilgiler, 

çeşitli bakımlardan sınıflandırılır ve farklı ilimler oluşur. Böylece insan, kendi türünün bekası 

için ve bilme isteğinin sağladığı dinamizmle bu birikimi kuşaktan kuşağa aktararak, ontolojik 

evrene (tabiat) karşılık epistemolojik bir evren (sanat) kurar. Onun tabii varlığı bunu zorunlu 

kılmaktadır; zira o tarihsel olarak da bütünlük arzeden ve ‘bir’ diye nitelendirilebilen, ayrıca 

buna yetenekli olan tek varlıktır118. 

 

Şu halde, epistemolojik evrenin kuruluşu esnasında insan, fıtratı ve tabiatı gereği, Tanrı’nın 

yarattığı ontolojik evreni örnek almaktadır. Zihin dışında varolanın sanata ve bilgiye 

dönüştürülmesinde insanın buna muhalif davranması genel ontolojik yasalara aykırıdır. Örneğin 

zihin dışında karşılığı olmayan bir sanat ürünü bile, en azından evrende varolan ahenklilik 

yasasına uygun üretilmeksizin sanat adını alamaz. Bunu gerekli kılan ise, ontolojik yasalarla 

epistemolojik yasalar arasındaki paralelliktir. Ontolojik varlıklar arasındaki birlik-çokluk, 

ayniyet-zıtlık, benzerlik-farklılık ilişkileri, zihinsel varlıklar arasında birleştirme-ayrıştırma, 

özdeşlik-çelişmezlik ve kıyas şeklinde işlemektedir. Dolayısıyla hem zihin dışı evrenin hem 

zihin evreninin işleyiş yasaları birbirine paraleldir, benzerdir. 

                                                             
117 Bkz. İbn Sînâ, el-Burhân, 3–4. 
118 Bu durum K.Kerim’de (2/Bakara, 30) belirtilen ‘halife’ niteliğiyle de uygunluk arzeder. 
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Söz konusu paralellik ve benzerlik, insan tarafından oluşturulacak olan epistemolojik evrenin, 

ontolojik evrene benzetilmesini, tikellerdeki değişime paralel olarak tümellerin de 

değiştirilmesini yani güncellenmesini gerekli kılar. Öyleyse zihnin, zihin dışında varolan ile belli 

bir zamanda değil, sürekli (her an yenilenen) ilişki halinde bulunması gerekir119. Şu halde 

güncelleştirmenin birinci temeli değişmesi bakımından varolandır. 

Felsefi güncelleştirmede ‘varolan’ değişmesi bakımından temel kabul edilirken, aynı zamanda 

pedagojik açıdan (tikellerin, tümellerin oluşmasına öncelenmiş olmaları anlamında) da temel 

olmaktadır; çünkü tikel fertlere ilişkin bilgi edinilmeksizin tümellere ulaşılamaz. 

 

Söz konusu tümeller, bütün olarak varolana ilişkin olarak üretilmiş olabileceği gibi, tikel ilimler 

tarafından üretilen tümel yasaları ifade eden kavramlar şeklinde de olabilir. Dolayısıyla, 

tikellerin tümelleştirilmesinde görev alan diğer tikel ilimler felsefeye malzeme sağlarlar. Bu 

sebeple felsefenin başarısı bir ölçüde tikel ilimlerin başarısına bağlıdır, zira onların ulaştıkları 

tikel gerçeklikler, tümellerin malzemesi konumundadır.  

Değişim hakkında belirtilmesi gereken bir diğer husus ise, değişimin konusudur. Bir kavramda 

güncelleştirmeyi gerekli kılacak değişimin ortaya çıkması, kavramın oluşumunda yer alan iki 

sebeple açıklanabilir:  

             1) Kavramın temsil ettiği mananın ontolojik karşılığında nesne, olgu veya ilişkiler 

ortaya çıkan değişim. Bu, zaman ve/veya mekân içerisinde gerçekleşebilir 

            2) Kavramın anlamında yani epistemolojik içerikte ortaya çıkan değişim. Bu da yine 

zaman ve/veya mekân içerisinde olmak üzere iki şekilde gerçekleşir. 

 

Zaman içerisinde gerek kavramın temsil ettiği ontolojik varlıkta veya ilişkide gerekse 

kavramların epistemolojik içeriğinde meydana gelen değişim, harekete bağlı olarak ortaya çıkan 

değişimdir. Bu hareketin oluş-yokoluş, yer değiştirme, büyüme veya hal değiştirme şeklinde 

olması arasında hepsinin bir değişimi getirmesi bakımından fark yoktur. Mekân içerisinde 

gerçekleşen değişim ise harekete bağlı değildir. 

 

Mekân içerisinde gerçekleşen değişim, varolanlar arasındaki ‘başkalık’ ilişkisinden 

kaynaklanmaktadır. Nitekim nesneler arasında, ‘karşıtlık’ ve ‘uygunluk’ olmak üzere iki temel 

ilişki bulunur. Buna bağlı olarak, her varolan bir zat ve cevher olarak varolması bakımından 

                                                             
119 Bu konuda insanın Tanrı’yı örnek almasından söz etmek gerekir. Çünkü Kur’an’da, “O her an bir iştedir” 
(Rahman, 55/29) buyrulmaktadır ki, değişimin ve oluşun düzen ve ahenk içerisinde sürekli olduğunu ve ayrıca 
Allah’ın hep Etkin olduğunu bildiren bir ayettir. Halife olan insanın da kendi kurduğu dünyasında O’na uyarak 
ontolojik evren örneğine göre hareket etmesi gereklidir. 
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ayrıdır veya sınırları vardır; yani ötekinden başkadır120. Örneğin şu kurşun kâlem bizzat 

kendisiyle özdeş olmasına rağmen, dört illeti aynı olan şu öteki ile özdeş değildir; çünkü onu 

farklı kılan başta varlığa çıkış zamanı ve kapladığı Mekân (en geniş anlamıyla onun varoluşuna 

etkide bulunan ortam) olmak üzere arazları vardır. Şu kara kâlemle şu beyaz kâlemin renkleri 

bakımından birbirine karşıt olduklarını da söyleyebiliriz. 

 

Bunlardan başka değişimin zâtî veya arazî yönlerinden de bahsetmek gerekmektedir. Örneğin 

değişimin gerçekleştiği birinci sınıfta yer alan ontolojik varlıkların değişimi, bizzat kendisinin 

hal değiştirmesi, büyümesi veya yer değiştirmesi şeklinde olabileceği gibi, onun varoluşuna etki 

eden ortam faktörlerindeki değişimin onun varoluşuna olan etkilerinin değişmesi aracılığıyla 

olması sebebiyle arazî de olabilir. Kısaca belirtmek gerekirse, ontolojik olsun, epistemolojik 

olsun değişen varlığın değişimi, kendi zâtındaki değişime bağlı olabileceği gibi, varoluşunu 

etkileyen ortamındaki değişime de bağlı olabilir. Güncelleştirme açısından değişimle ilgili bu 

ayrımın dikkate alınması son derece önemlidir121.  

 

Felsefî güncelleştirmenin ikinci temeli, zaman ve mekân bakımından uzakta olan hazır bilgidir. 

Güncelleştirmenin yapılacağı kültür ortamından zaman bakımından uzakta olan, o ortamın genel 

anlamda karakteristiklerini (kendine özgülüklerini), gidişatını ve yönünü en doğru yansıtma 

kabiliyeti bakımından, o ortamın temeli olmayı başka ortamlara oranla daha fazla hak 

etmektedir. Mekân bakımından uzakta olan ise, içinde yaşanılan çağda, güncelleştirmenin 

yapılacağı ortamın dışında üretilen birikimin ulaştığı düzeyi yansıttığından, güncelleştirilmenin 
                                                             
120 Yine varolması bakımından her varolan, aynı anda ve aynı zamanda çeşitli varlık kiplerinde bulunmaya karşıttır 
ve bu sebeple zat veya cevher olarak varolan hakkında ‘bir ve bölünmezdir’ denilir. Öte yandan her varolan, 
varolması bakımından tüm diğer varolması bakımından varolanlara ‘benzer’dir. Bu, ontolojik bir benzerliktir. 
Bunlardan başka tüm varolanlar ile soyut bilinç arasında da bir uygunluk ilişkisi vardır. Buna, varlığın kapasitesi 
veya aşkın kapasite denilir. Yani her varolan varolması bakımından akledilebilirdir (veya gerçektir) ve hoştur (ya 
da iyidir). Ayrıca her varolanın içsel uygunluğu, bizzat kendisiyle ‘özdeşlik’ şeklinde kendini gösterir. Bu ilişki 
her ne kadar değişmezliği ortaya çıkaran bir ilişki olsa da, güncelleştirme açısından onu gündeme getirmek yararlı 
değildir. Geniş bilgi için bkz. Steenberghen, age, 59-73. 
121 Kuşkusuz değişim konusunu kısaca da olsa burada bütün yönleriyle vermek mümkün değildir. Fakat önemine 
binaen bir hususa daha işaret etmekte yarar vardır. Tikellerde ortaya çıkan değişim tabii bir değişim olması 
bakımından, bizim tikel varlıklarla ilişki kuran duyusal varlık yanımızla algılanır. Oysa tümel varlıklarda ortaya 
çıkan değişim insan eliyle gerçekleştirilen sanatsal bir değişimdir ve insanın akıl yanıyla algılanır. Akıl yanıyla 
algılama ise yukarıda belirtildiği üzere, bize uzak, tabiata yakın olan basit manaların algılanmasıdır ve bunlar, 
birincilere oranla daha az bilinebilirdirler. Diğer bir ifadeyle, insanın tabii nesneleri algılayan duyusal yanı, birden 
çok veriyi birleştirerek nesneden edindiği izlenimi o nesneyi temsil eden forma dönüştürmektedir. Bu esnada dış 
uyarıcının (tikel nesne) duyu organı veya organlarıyla anlık da olsa birlikte bulunması, insanda bıraktığı etkinin 
daha fazla uyarıcı olmasına yol açmaktadır. Fakat duyusal algılamada uyarılma ve bu uyarıya bağlı olarak ortaya 
çıkan algı, isteğe bağlı değil, tabii olarak gerçekleşir. Burada uyarılma ile bir nesneye yönelmeyi değil, nesneyle 
duyumuzun birlikteliği esnasında onun duyumuzda bıraktığı etkiyi kastediyoruz. Bu, iradi olmayan bir uyarılma 
ve algılamadır. İnsanın akıl yanıyla algılamasında ise, irade vardır. Bu konularda bkz. Kindî, Fi’l-Felsefeti’l-Ûlâ, 
106; İbn Sînâ, eş-Şifâ, et-Tabiiyyât, I/31; İbn Rüşd, Kitâbu's-Simâu't-Tabiî, Tah: Josep Puig, Madrid, 1983, 20. 
(İnsan varlığının duyusal ve akılsal olmak üzere iki farklı yanı olduğu üzerinde durulmaktaydı ve duyusal varlık 
yanımızın algısına konu olan tikel varlıkların bize yakın olması bakımından daha fazla bilinebilir olduğu 
ispatlanmaktaydı). 
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yapıldığı ortama evrensel bir ufuk ve perspektif kazandırması bakımından temel olmayı hak 

etmektedir. Hazır bilginin kullanılma gereği ise ispata ihtiyaç duymayacak kadar apaçıktır122. 

Güncelleştirmenin temellerinin ne olması gerektiğine kısaca temas edildikten sonra, 

güncelleştirmenin en önemli şartı durumundaki öznenin konumuna da işaret edilmesi gerekir.  

SONUÇ 

Sonuç olarak belirtmek gerekirse, günümüz İslam felsefesinin en temel sorunlarından birinin 

klasik devirden kalan mirasın güncelleştirilmesi olduğu söylenebilir. Güncelleştirme konusunda 

burada dile getirilen görüşler, birinci derecede konuyu tartışmaya açma amacına yöneliktir. Bu 

hususta açıklanması ve tartışılması gereken birçok yön bulunmakla birlikte, yapılacak her 

girişimin bu önemli konuyu gündemde tutma adına yarar sağlayacağı düşüncesinden hareket 

edilmiştir.  

 

İslam felsefesinin yöntem sorunsalının aşılabilmesi için pek çok soru ve sorun akla gelmektedir. 

Ne yazık ki hâlâ, İslam felsefesi alanında gerek tabakat kitaplarında gerekse İslam felsefesi 

tarihiyle ilgili eserlerde yer verilen veya atıflarda bulunulan filozoflar ve fikirlerin henüz 

kendilerine çoğunluk denilebilecek bir araştırmacı gurubu tarafından benimsenebilecek şekilde 

tasnifi yapılmamıştır. Oysa bu miras içerisinde, felsefeci İslam filozofları ile konu benzerliği 

veya yöntem benzerliği ya da her ikisi de benzer olmakla birlikte gaye farklılığı olan 

şahsiyetlerin görüşleri de yer almaktadır. Bunların filozof sayılıp-sayılmayacakları konusunda 

henüz bir fikir birliğinden söz etmek son derece güçtür, hatta konu yeterince tartışılmamıştır 

bile. Ayrıca cevaplanması gereken sorulardan diğer bazılarını şu şekilde sıralayabiliriz: 

 

İslam felsefesi tarihsel anlamda nedir? Kaynakları nelerdir? Temsilcileri kimlerdir? Onların 

hepsini aynı sınıfta toplamak mümkün müdür? Genel felsefeye (ve insanlık düşüncesine) 

katkıları nedir? İslam kültürüne katkıları nelerdir? İslam toplumlarında İslam felsefesinin veya 

filozoflarının pratik etkilerinden söz edilebilir mi? İslam felsefesi, diğer ilimlerle nasıl bir ilişki 

içerisinde olmuştur? İslam felsefesini diğer felsefelerden ayıran yönler nelerdir? İslam felsefesi 

tarihinde oluşturulmuş olan birikim, bugün bu mirasa sahip olanların felsefi sorunlarını çözmeye 

yeterli midir? Yoksa onlar düşünce tarihinde oynadıkları rol ile üstlerine düşen görevi yerine 

getirdiler ve devirlerini tamamladılar mı? Klasik İslam felsefesi çağdaş İslam toplumlarının yeni 

                                                             
122 İbn Sînâ, el-Burhân, 10 vd.; İbn Rüşd, Telhîsu Kitâbi’l-Burhân, 33; Tefsîru Mâba’de’t-Tabîa, I/11-12; Bkz. 
Yahya b. Adiy, age, 174–175; Günümüzde bilginin gelişim sürecine ilişkin olarak yürütülen tartışmalar başka bir 
bağlamda ayrıca ele alınmalıdır. Bu konuda geniş bilgi için bkz. Bilginin Gelişimi-Bilginin Gelişimiyle İlgili 
Teorilerin Eleştirisi, Editörler: İmre Lakatos-Alan Musgrave, Çev: Hüsamettin Arslan, İstanbul, 1992. 
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bir medeniyet kurmasında ne kadar katkı sağlayabilir? Yahut klâsik İslam filozoflarına ait 

düşünce birikimi, felsefecilerin çalışmalarında mutlaka yer almalı mıdır? Ya da bunlara hangi 

düzeyde yer verilmesi gerekir, niçin? İnsanlık düşüncesi ortak olduğuna göre, bu birikimi 

dikkate almayarak çağdaş Batı felsefesinin verilerinden hareketle yeni bir felsefe kurmak 

mümkün müdür? Bu soruları sayfalarca uzatmak mümkündür. Fakat amaç hangi soruların 

sorulabileceğini tespit olmadığına göre, bütün bu ve benzeri soruları yanıtlayabilmek için 

güncelleştirmenin keyfiyetinin daha yoğun bir şekilde tartışılmasında yarar vardır. 

 

Nitekim İslam filozofları tarafından felsefi faaliyetlerin, konusunun tabiatına ve amacına uygun 

yürütülebilmesi için ortaya konulan entelektüel çaba, gerek İslam dünyasında gerekse Batı 

dünyasında yeni açılımlara sebep olmuştur. İslam dünyasında özellikle fıkıh ve kelâm gibi dini 

ilimlerin sistemleştirilmesinde ve rasyonel temellere oturtulmasında (bizzat felsefenin 

meşruiyetini tartışanlar tarafından bile) bu birikimle gelen perspektiften yararlanılmadığını 

söylemek güçtür123. Felsefe ve mantık tartışmaları, dini ilimlerin daha akli ve sistemli yorumları 

yapılarak, yüzyıllar boyunca İslam toplumlarının ihtiyaçlarına cevap verecek bir hüviyete 

kavuşmasında oldukça önemli bir rol oynamıştır. Fakat onların bu tarihsel rolleri yalnızca İslam 

dünyasıyla sınırlı kalmamış, asıl Avrupa’da etkili olmuştur124.  

 

  

                                                             
123 Gazâlî’nin Mi’yar’daki mantıkla ilgili sözleri buna örnek gösterilebilir. 
124 İslam filozofları aracılığıyla (özellikle İbn Rüşd’ün yorumlarıyla) Batı’da tanınan Aristo düşüncesi ve tabiat 
ilimleri alanında Müslüman ilim adamlarının ortaya koydukları birikimin batılılar tarafından kullanılması, büyük 
gelişmelerin yaşanmasına yol açmıştır. Kindî ile başlayan ve İbn Rüşd tarafından taçlandırılan ‘akıl ve dinin aynı 
kaynaktan beslendiği’ düşüncesi, Batı’da hararetle savunuluş ve Averroisme akımı yoluyla hızlı bir şekilde 
yayılmıştır. Aklın öne çıkarılması ise bilimsel alanda devrim niteliğinde birçok gelişmelerin yaşanmasına önayak 
olmuştur. Geniş bilgi için bkz. Ernest Renan, Averroès et L’Averroisme  Paris 1866, 178-180. Renan’a göre, 
Skolastik Batı felsefesinin altın çağı olan onüçüncü Yüzyılda, felsefe ve ilâhiyatla ilgili konularda, en büyük rolü 
Aristo’dan sonra İbn Rüşd’ün oynadığı söylenebilir. Çünkü o dönemde Aristo, “Filozof” (Philosophus) veya 
“Filozofların Kralı” (Princeps Philosophorum) diye bilinirken, İbn Rüşd de, “(en büyük) Şârih” (Commentator) 
olarak tanınmaktaydı. Batılılar, Aristo’nun felsefeyle ilgili eserlerini onun şerhleri aracılığıyla tanımışlardır. 
Onikinci Yüzyılın ortalarında, Arapça felsefî ve tıbbî metinler Latinceye çevrilmeden önce, Batılılara Kitâbu’l-
Makûlât ve el-İbâre dışında Aristo’nun hiçbir felsefî eseri, ulaşmamıştı. Bu konuda ayrıca bkz. Fahri, İbn Rüşd, 
138; Oliver Leaman, Averroes and his Philosophy, Oxford 1988, 163, 167; Bekir Karlığa, “İslam Düşüncesi’nin 
Batı Düşüncesi’ne Etkileri” İstanbul, 2004, özellikle bkz. ss. 133-241. 
Batı’da XV. ve XVI. Yüzyıllardan itibaren ortaya çıkan gelişmeler arasında örneğin astronomide Kopernik’in (öl. 
1543) güneş merkezli evren teorisi, Galilei’nin (öl. 1642) matematiği astronomi ve fiziğe uygulayarak tabii 
olayların matematiksel ve mekanik açıklamalarını yapması, Newton’un (öl. 1727) mekaniği bilimde hakim kılması 
ve çekim kanunlarına dayalı evren sistemi teorisini geliştirmesi, Descartes’in (öl. 1650) analitik geometriyi 
kurması ve Fermat’ın (öl. 1665) modern matematiğin temellerini atması gibi hususlar bulunmaktadır. Felsefî 
ilimler alanında ise, tabii ilimlerdeki bu gelişmelere paralel olarak, yöntem tartışmaları öne çıkmıştır. Nitekim 
Francis Bacon (öl. 1626), Aristo’nun ‘Organon’ (Alet) adlı mantık kitabına karşı ‘Novum Organum’ (Yeni Alet) 
adlı bir kitap yazmış ve eksik tümevarım yöntemini geliştirmiştir. Tümevarım yönteminin geliştirilmesi, gözlem 
ve deneyin gelişmesine hız kazandırmış ve bilimsel yöntemi güçlendirmiştir. Ayrıca yöntem sorunsalı 
çerçevesinde Descartes ve Pascal (öl. 1662) insan zihninin ön yargılardan kurtarılması üzerinde durmuşlardır. 
Geniş bilgi için bkz. Süleyman Hayri Bolay, Felsefeye Giriş, Ankara, 2004, 90. 



165 
 

KAYNAKÇA 

Abdülkerim Suruş, İlim ve Felsefeye Giriş, Çev: Barış Güler, Ankara, 1990 

Alain Chalmers, Bilim Dedikleri, Çev: Hüsamettin Arslan, Ankara, 1994 

Bekir Karlığa, “İslam Düşüncesi’nin Batı Düşüncesi’ne Etkileri” İstanbul, 2004 

Bilginin Gelişimi-Bilginin Gelişimiyle İlgili Teorilerin Eleştirisi, Editörler: İmre Lakatos-Alan 

Musgrave, Çev: Hüsamettin Arslan, İstanbul, 1992. 

Epikür, Mektuplar ve Maksimler, Çev: Hayrullah Örs, İst, 1962, s. 57, Remzi Ktb. 

Ernest Renan, Averroès et L’Averroisme Paris 1866 

 Erol Güngör, İslam Tasavvufunun Meseleleri, İstanbul, 1982 

Fahri, İbn Rüşd, 138; Oliver Leaman, Averroes and his Philosophy, Oxford 1988 

Fernand Van Steenberghen, Ontologie, Paris, 1966 

Frederick Mayer, Yirminci Asırda Felsefe, Çev: Vahap Mutal, İstanbul, 1992 

G. W. F. Hegel, Bütün Yapıtları (Seçmeler), Çev: Hüseyin Demirhan, Ankara, 1976 

H. P. Rickman, Anlama ve İnsan Bilimleri, Çev: Mehmet Dağ, Ankara, 1992 

Heidegiger, Metafizik Nedir? Çev: M. Ş. İpşiroğlu-Suut Kemal Yetkin, Kaknüs Yay. İst, 1998 

Heinz H, Immanuel KANT’ın Felsefesi, Çev: T. Mengüşoğlu, İst. 1986, s. 153, Remzi K. 

İbn Rüşd, Tefsîru Mâba’dettabia, tah: S.J. Maurice Bouyges, Beyrut, 1987 

İlhan Kutluer, “Bilimsellik” Üzerine; Bilgi, Bilim ve İslam, İslami İlimler Araştırma Vakfı 

(İSAV) Yayınları, (Tartışmalı İlmi Toplantılar Dizisi), İstanbul, 1987 

 Kadir Çüçen, Heidegger’de Varlık Ve Zaman, Bursa, 1997 

Kant, Arı Usun Eleştirisi, Çev: Aziz Yardımlı, İstanbul, 1993 

Karl R. Popper, Tarihselciliğin Sefaleti, Çev: Sabri Orman, İstanbul, 1995 

Kindî, Fi’l-Felsefeti’l-Ûlâ, 106; İbn Sînâ, eş-Şifâ, et-Tabiiyyât, I/31; İbn Rüşd, Kitâbu's-

Simâu't-Tabiî, Tah: Josep Puig, Madrid, 1983 

 Mehmet Emin Erişirgil, Kant ve Felsefesi, sadeleştiren: Akın Yeşilbaş, İstanbul, 1997 

Mustafa Armağan, İslam Bilimi Tartışmaları, der: İstanbul, 1990 

Mübahat Türker-Küyel, Aristoteles ve Fârâbî’nin Varlık ve Düşünce Öğretileri, Ankara, 1969 

Nakib Attas, İslam, Sekülerizm ve Geleceğin Felsefesi, Çev: Mahmut Erol Kılıç, İstanbul, 1995 

Ömer Demir, Bilim Felsefesi, İstanbul, 1992 

Paul Feyerabend, Akla Veda, Çev: Ertuğrul Başer, İstanbul, 1995 

Paul Feyerabend, Yönteme Hayır, Çev: Ahmet İnam, İstanbul, 1991 

Süleyman Hayri Bolay, Felsefeye Giriş, Ankara, 2004, 90. 

W.T. Stace, Hegel Üstüne, Çev. Murat Belge, İstanbul, 1976  



166 
 

SİYER ARAŞTIRMALARINDA BÜTÜNSEL YAKLAŞIMIN ÖNEMİ 
Bir Rivayet Örneği: 

“İnsanlarla La ilahe illallah deyinceye kadar savaşmakla emrolundum” 
 
 
 

Cafer ACAR 
Doç. Dr. 

Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi 
İslami İlimler Fakültesi 

 
 
 

Özet 

Siyer Hz. Peygamber’in hayatını konu edinen bilim dalıdır. Siyerin geniş bir kaynak alanı 

vardır. Hemen hemen bütün alanların müktesebatındaki muhteva, Siyerin dolayısıyla tarihin 

malzemesini teşkil edebilmektedir. Özellikle Kur’an ve Hadis literatürü Siyere bol miktarda 

malzeme sağlayabilmektedir.  Siyer alanında doğru bir bilgiye ulaşabilmek için tüm bu 

alanlardaki bilgilerin harmanlanıp yeniden bir kurgu ile inşa edilmesi olmazsa olmazdır. Bu 

işlem, tarihin her döneminde toplumun öne çıkarılmasında ihtiyaç olarak algılanan muhtevaya 

çerçeve oluşturacak konuların üretilmesini mümkün kılmıştır.  

 

Bu bildiride Siyerin konusu olması münasebetiyle Hz. Peygamber’in bir sözü bağlamında 

bütünlük ilkesi göz ardı edildiği takdirde ne gibi savrulmaların yaşandığı ele alınacaktır. 

Rivayet “İnsanlarla la ilahe illallah deyinceye kadar savaşmakla emrolundum” şeklinde gelen 

ve kaynaklarda farklı şekillerde yer alan haberdir. Savaş şartlarında varit olmuş iken 

Müslümanların kendi iç ilişkilerinin ve ibadetlere dair hususların da dâhil edildiği bir fıkıh 

literatürünün konusu olmuştur. Sorunun kaynağında ise rivayeti inceleyen bilginlerin 

bütünsellik ilkesini ihmal etmeleri yatmaktadır. Rivayete ravilerin ve müelliflerin aktarım 

süreçlerinde nasıl etki ettikleri de yine rivayet ağacından anlaşılmaktadır.  

 

Siyer araştırmalarında bütünselliğin sağlanamaması bizi yanlış sonuçlara ulaştırabilecektir. 

İlmi disiplinlerin birbirinden tamamen bağımsız olmadığı da göz önüne alınırsa konuyla ilgili 

tüm alan taramalarının ikmalinden sonra gerçeğe yakın sonuçlara varmak mümkün 

olabilecektir.  
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THE IMPORTANCE OF A SIMULTANEOUS APPROACH TO SEERAH 
RESEARCH 

 
 
 

Abstract 

Seerah is a science that deals with the life of the Prophet. Seerah has a large resource area. The 

content of the acquis in almost all fields can constitute the material of history and Seerah. In 

particular, the Qur'an and Hadith literature can supply plenty of material to Seerah. It is 

imperative that information in all these areas be blended and reconstructed in order to achieve 

accurate knowledge in the field of Seerah. This process has made it possible to produce topics 

that will form the framework for the content that is perceived as a necessity for the promotion 

of society in every period of history. 

 

In this paper In the context of a word of the Prophet, if the principle of integrity is ignored, what 

kind of skidding is experienced will be discussed. The hadith is that came in different forms in 

the form of "I have been commanded to fight by people until to say la ilahe illallah". Although 

they existed in war conditions It was the subject of a jurisprudence in which Muslims' internal 

relations and matters of worship were included. At the source of the problem lies the fact that 

scholars who overlook the principle of universality. It is also understood from the narration tree 

how the narrators and authors have influenced the transfer process. 

 

Failure to ensûre the integrity in the research of Seerah may lead to incorrect results. Given that 

the disciplines of science are not completely independent of each other, it may be possible to 

arrive at close results after the replenishment of all relevant area scans. 

 

Giriş 

İslam Bilim geleneğimiz, yol gösterme, irşad etme ve tebliğ üzere kurulmuştur. Bilim bilim için 
değil bilim insan için yaklaşımı söz konusudur. Tarihin ve Siyerin rolü de bu minvalde 

anlaşılmış ve özellikle Medeniyetimizin merkez değeri Allah Resulü’nün hayatı ve bu merkez 

etrafında şekillenen hadisatın anlaşılması hedeflenmiştir. Başlıklandırmalar, izahlar ve 

yorumlar insanın yetiştirilmesi merkezinde inşa edilmiştir.  
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Siyer ve hadis ilişkisi uzun müzakereler gerektirmekle birlikte ilk çıkışta hem metot hem de 

bilgi üretimi bağlamında iki ayrı ilim olarak ortaya çıkmış zamanla birleşmiş ve tekrar 

ayrılmıştır. Kur’an ve hadis siyer ilminin en önemli iki başlangıç kaynağıdır. Kur’an ve hadise 

referans yapmadan bir siyer kitabı yazılması bir alışkanlık olmakla birlikte büyük bir eksikliktir. 

Özellikle günün problemlerine dair ışık tutacak bilgi üretme süreçlerinde siyer ve hadisin 

işbirliği ve Kur’an perspektifinde yol alınması zorunluluktur.  

Bu bildiride Kur’an hadis ve siyer ilişkisi üzerinden bilgi bütünlüğünün doğruya ulaşmadaki 

rolüne dair bir örnek olarak Hz. Peygamber’in önemli bir hadisini ve siyerdeki izdüşümlerini 

ele alacağız. Daha önce yapılmış çalışmalarımızın ulaştığı neticeleri harmanladığımız bu 

bildiride, bütünsel yaklaşımın önemini örnekler üzerinden paylaşmaya çalışacağız. Çalışma 

esnasında görülmüştür ki, bir konuya dair bilgiler bir araya getirildikten sonra bir tarihçi 

metoduyla konuların yeniden inşasına ve okunmasına olan ihtiyaç aşikârdır. Özellikle hadis 

alanındaki raviler, rivayet süreçlerinde ana metin, ana metnin anlaşılmasına yardımcı olacak 

ayetler, başkaca rivayetler ve ek olarak yorumlamalarla rivayeti aktarmaktadır. Bu son derece 

normaldir, zira bugün bizim de yaptığımız şey bundan farklı değildir. Sadece zamanla asıl metin 

ile yorumların iç içe geçmesi ve yeni formlar kazanmasıdır ki bu göz ardı edilemez bir husustur.  

1. Siyer Kaynaklarının Çerçevesi 

Tarihin kaynağı ne ise Siyerin kaynağı da odur. Siyer özellikle Kur’an ve Sünnetten dolayısıyla 

hadis alanından güçlü bir şekilde beslenmelidir. İki önemli kaynak durumundaki Kur’an ve 

Sünnetin anlaşılmasında, tarihin yani Siyerin rolü henüz yeterince kavranabilmiş değildir, zira 

her iki kaynaktaki veriler sebep ve sonuçlar bağlamında sunulmaz. İnsan bilgiyi anlamlı hale 

getirirken ise bu sebep ve sonuçlar ilişkisi içinde bunu yapar. İşte insanın ihtiyaç duyduğu 

bilgiyi anlamlı hale getirip hayatın içinde kavranabilir ve canlı hale getiren Tarih ilmidir. İslami 

ilimler açısından ise siyerdir. Üzülerek ifade edilmelidir ki, Ülkemizde dini bilgi ve 

Müslümanlığımızı inşa süreçlerine henüz siyer ve tarih yeterince dâhil olamamıştır. Hem bilgi 

ölçme süreçleri hem tercih ve zihni inşa hem de fetva sistemlerimizde siyere dair malumat bir 

rol üstlenememiştir. Bu durum tarih şuurumuza dair yetersiz alanların oluşmasına neden 

olmuştur. Kur’an ve Sünnet bütünlüğünün parçalarından biri de kesinlikle siyer olmalıdır. Siyer 

özellikle hadis alanının muhtevasını anlaşılır düzeye taşıyan, en azından tarihsel zemindeki 

anlaşılma formlarını ortaya koyan roller üstlenebilecektir.  

Siyerin gelişimi ile hadis ilminin gelişim süreçleri eş zamanlı olmuştur. İlk siyer müellifleri ile 

ilk hadis müellifleri arasında ortak alan şahsiyetleri vardır. Eban b. Osman, Urve b. Zübeyr 
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bunlardan sadece iki örnektir. Zamanla iç içe bir algı gelişmiş ve hadis disiplini de siyere dair 

hususlara rivayetler şeklinde yer veren pasajları telifleri içerisine almışlardır. Siyer ve megazi 

bilgileri hadis literatürü içinde geniş alanlar tutmuştur. Bu bilgilerin kaynak olma değeri ancak 

bütünsel bir şekilde kaynak çeşitliliğinin eş zamanlı okunması ve ortaya çıkan resmin 

yorumlanması ile gerçekleşecektir.  

Siyer kaynakları içinde başat konumdaki siyer kitaplarının müellifleri, inşa ve kurgu yöntemini 

tercih etmişlerdir. Bir tarihi vaka ile ilgili rivayetleri toplamışlar ve onların genel 

bütünlüğünden yeni bir ifade tarzı ile yeniden hadisenin inşasını gerçekleştirmişlerdir. İbn Sa’d 

bunlardan biridir. Akabe Biatlerini anlatırken, konuyla ilgili kendisine haber getirenlerden 

bahsetmiş ardından kimin ne söylediğine referansta bulunmadan yaklaşık ifadeleri yeni bir 

forma kavuşturarak bilgiyi inşa etmiştir. Bu inşa süreçleri belki de tarihin her döneminde 

güncellenmesi gereken boyuttur, zira her müellif kendi döneminin ihtiyacına ve beklentisine 

uygun bir boyuttaki bilgiyi üretmiştir. Bizim de şüphesiz ki yapmamız gereken budur.  

2. Siyer Rivayetlerinde Bütünsel Yaklaşım 

2.1.Rivayet Süreçleri 

Siyerin konusu Hz. Peygamber olduğundan hadis ile yakından bir ilişkinin olduğu ve siyerin 

hadisi ihmal etmemesi gerektiği izahtan varestedir. Disiplin ayrımlarının sadece üst bir 

sınıflama olduğu temellerin aynı köklerle beslendiği aşikârdır. Bu alanlarda ortaya çıkan 

bilgiler mamul bilgidir. Yani üretilmiş bilgidir. İnsanın zihinsel süreçlerinden geçen her bilgi 

mamul bilgidir. Bunun tek istisnası vahiydir. Peygamberler aracılığı ile bizlere ulaşan bilgi duru 

ve amil olan bir bilgidir.  

Özellikle Müslümanların bugün hayatını bireysel anlamda değil de sosyal ve siyasi anlamda 

etkileme gücüne sahip Peygamberimize nispet edilen haberlerin doğru konumlandırılıp 

anlaşılması rivayet süreçlerinin farkında olmakla başlayacaktır. Konumuzun örneği olarak ele 

aldığımız rivayet 14 kadar farklı ravilerden bize ulaşmış ve her ravinin de rivayeti kendi içinde 

beş altı farklı varyanta varan formlarda aktarılmıştır. Özellikle her bir farkın hayata dair ciddi 

etki ve fonksiyon farklılığına sahip olması bu tarz rivayetlerin anlaşılmasında tüm rivayetlerin 

ortak noktasına odaklanıp ana mesajı yakalamaya özen göstermemizin gerektiği sonucu ortaya 

çıkmaktadır.  

Anlaşıldığı kadarıyla bu rivayetlerin aktarılma süreçleri rivayetin anlaşılmasına olumlu katkı 

sağlama amacıyla zikrettikleri yorumlar, zamanla rivayetin aslından olarak anlaşılması ile yeni 



170 
 

yorumlara kapı aralanmasına ve rivayetlerin kimi zaman bağlamından çıkmasına neden 

olmaktadır. Hadis literatüründe idrac, ziyade gibi isimlerle anılan bu yorumlamalar ile amil 

metin arasındaki farkın ortaya çıkarılması ve yeni yorumlarla yeni mamul yorumların ortaya 

çıkabilmesi için çabalara kapı aralanması her dönemin kendi ihtiyacı olarak görülmelidir.  

2.2.Rivayetlerin Ayet Ziyadeleriyle Yorumlanması  

Siyer açısından da kaynak metin olan hadislerin rivayetinde ravilerin ayetlerle metinleri anlama 

çabaları zamanla hadisin metninin bir parçası olabilmiştir. Savaşın meşruiyet sınırlarını çizen 

ve meşru zeminde oluşmuş savaşın gidebileceği nihai sınırlardan birine işaret eden bu rivayet 

ayetlerle izah edilmeye çalışılmıştır. Kâfirlerin tevhid kelimesi karşısında kibirlenmeleri malum 

olduğundan Saffat 35. Ayet ve Fetih 26. Ayeti ravi rivayetin peşinden zikretmiştir. Ebû Hüreyre 

kanalıyla bize ulaşan bu rivayetin125 mezkûr iki ayetle irtibatı pek uyumlu gözükmemektedir. 

Rivayet şöyledir: 

“İnsanlarla, la ilahe illallah deyinceye kadar savaşmakla emrolundum. Kim, la 
ilahe illallah derse, canını ve malını meşru gerekçeler müstesna benden korur. 
(Bundan sonrası için) hesapları Allah’a aittir. Allah, kitabında kibirlenen bir 
kavim zikretti ve şöyle (vahiy) indirdi: “onlara “la ilahe illallah” denince 
kibirlenirler.126” Ve (Allah) şöyle dedi: “ O zaman inkâr edenler kalplerine öfke 
ve gayreti; o cahiliyye (çağının) öfke ve gayretini koymuşlardı. Allah da elçisine 
ve müminlere huzur ve güvenini (sekinet) indirdi. Onları, takva kelimesine 
bağladı. Zaten onlar, buna layık ve ehil idiler.”127 O da “la ilahe illallah 
Muhammedü’r-Rasülüllahtır.” Müşrikler buna karşı, Hudeybiye Günü ve Hz. 
Peygamber’in onlarla yazıştığı gün, büyüklük tasladılar.” 

Ziyadenin, rivayetin içeriği ile tam da uyumlu olmaması aradaki başkaca cümlelerin eksik 

olarak aktarılmış olduğu fikrine de bizi ulaştırmaktadır. Rivayette idracın olduğu müelliflerce 

de dile getirilmiştir.128 

Ayet ziyadelerinde rivayetin anlamını tamamladığını düşündüğümüz idraclar da vardır. Cabir 

b. Abdillah kanalıyla bize ulaşan bir rivayet bu yönüyle değerlidir.  

“İnsanlarla, la ilahe illallah deyinceye kadar savaşmakla emrolundum. Bunu 
dedikleri zaman, meşru gerekçeler müstesna kanlarını ve mallarını benden korumuş 
olurlar. (Bundan sonrası için) hesapları Allah'a aittir. Sonra şunu okudu: Sen onlar 
üzerinde bir zorlayıcı değilsin. Ancak kim yüz çevirir ve inanmazsa, Allah ona en 
büyük azabı eder.”(Ğaşiye 88/22-24)129  

                                                             
125 İbn Hibban, I, 220 (218). 
126 Saffat 37/35. 
127 Fetih,48/26. 
128 İbn Mende, II,358 (197). 
129Aliyyü’l-Kârî, Nurettin Ali b. Sultan  b. Muhammed el-Herevî, Şerhu Müsned i Ebî Hanife, thk. Halil Muhiddin, 
Dârü Kütübi’l-İlmiyye, Beyrut 1985. 165; İbn Ebî Şeybe, VI,480 (Cihad 94); Ahmed b. Hanbel, III, 350; Müslim, 
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Siyer alanında kullanmış olduğumu malzemenin önemli bir kısmı olarak değerlendirilmesi 

gereken hadis literatüründe ayet ziyadelerinin rivayetlerinin anlaşılma süreçlerine dair fikir 

vermesi ve bütünsel yaklaşıma olumlu katkı sağlaması göz ardı edilemeyecek bir imkândır.  

2.3.Rivayetin Rivayet Ziyadeleriyle Yorumlanması  

Siyer araştırmalarında rivayetlerin boyutlarını ve anlaşılma istikametlerini tanımanın 

bütünselliğe ulaşma ve doğru sonucu elde etmek için bir başka yöntem olduğunu söylemek 

mümkündür. Haberlerin tarihi akış içinde yorumlanma tarzları yeni yorumları yapabilmenin ve 

doğru anlamanın önemli bir imkânını bize verir. Özellikle hangi konu işlenirse işlensin bir siyer 

araştırmasında ele aldığımız meselenin hangi ilmi disiplinde işlendiğinin önemi yoktur. 

Mutlaka ulaşılması ve görülmesi gereken bir bilgiyi farklı disipline ait muhtevada bulmak 

mümkündür. Kaldı ki bu bize yeni anlama tarzlarını veya gözden kaçırılan bir noktayı işaret 

edebilir. Sorunlu olabilecek alan ise yorumların bir müddet sonra metnin aslından kabul 

edilerek üzerine hüküm bina edilmesidir.  

Bu rivayette de kelime-i tevhidin açılımı olarak bazı rivayetler asıl rivayet ile birleşebilmiştir. 

Başka bir ifadeyle hadisin ravisi, başka rivayetleri ile gündemdeki rivayetini anlamlandırma ve 

anlama cihetine gitmeyi tercih etmektedir. Tarık b. Eşyem’den gelen bu rivayette; “Allah’tan 

başka taptıklarını terk edinceye kadar” ziyadesi bulunmaktadır. 130 “İnsanlarla la ilahe illallah 

deyip Allah’tan başka taptıklarını terk edinceye kadar savaşmakla emrolundum. Bunu 

yaptıkları zaman onların kanları ve malları bana haram olur.” Tarık b. el-Eşyem’den gelen bir 

başka rivayet, konumuz olan varyantın geçirdiği aşamalara ilişkin fikir verebilir. Bu rivayete 

göre Hz. Peygamber şöyle buyurmuştur: “Kim Allah’ı birler (vahhedellahe) ve O’nun dışında 

kulluk edilen şeyleri reddederse (kefera) kanı ve malı haram olur.” 131 Öyle görünmektedir ki 

ziyadeli rivayet, diğer varyantlarda olduğu gibi kelime-i tevhidin bir yorumu olarak bir başka 

rivayetle birleştirilmiştir. Ziyadeli rivayetlerdeki ziyadelerin herbiri, bir diğerinden tamamen 

farklı mahiyet taşımaktadır. Bu da rivayetlerin mana olarak rivayet edildiğini 

düşündürmektedir.  

Daha bariz bir örnek de şudur: Taberânî’de132 yer alan diğer bir rivayet, Muaz’dan gelen 
                                                             
İman 35; Tirmizî ,Tefsiru’l-Kur’an, 88; İbn Mende, I, 169 (30); Hâkim, Ebû Abdillah en-Neysabûrî, Müstedrek 
ale’s-Sahîhayn, Dârü’l-Ma’rife, Beyrut ty. III, 522; ayrıca bkz. Taberî, İbn Cerîr, Câmiu’l-Beyan an Te’vîli’l-
Kur’an, Dâru’l-Fikr, Beyrut 1995, XV, 208; İbn Kesîr, Tefsir, IV, 796. 
130 Tahâvî , Şerhu Meâni’l-Âsâr, III, 216; İbn Hacer, Takrîb, 2996;  İbn Ebî Hatim, Kitabü’l-Cerh ve’t-Ta’dil, IV, 
484. 
131 Müslim, İman, 39,40; bkz. Zehebî, Şemsüddin Ebû Abdillah Muhammed b. Ahmed b. Osman, Siyeru A’lâmi’n-
Nübelâ, thk. Şuayb el-Arnavutî, Müessesetü’r-Risale, Beyrut 1982,  XIII, 333. 
132 Taberânî, Mu’cemü’l-Kebîr, thk. Hamdi Abdülmecid es-Selefî, Dârü İhyai’t-Türasi’l-Arabî, by. ty. XX, 115. 
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varyantları değerlendirmemize yardımcı olabilir. Fakat bu rivayette, üçüncü tabakadaki Şehr b. 
Havşeb hakkında “kesîru’l-evham” denilmiştir.133 Rivayet şöyledir: Muaz b. Cebel’den:  

“Rasülüllah, Tebük Gazvesi’nde insanları geceden yola çıkardı (edlece bi). Sabah 
olunca insanlara sabah namazını kıldırdı. Dedim ki: Ey Allah’ın Rasülü! Bana öyle 
bir amel söyle ki, onunla cennete gireyim ve sana başka bir şey sormayayım. Dedi 
ki: Ne hoş (bah bah)! Büyük (bir soru) sordun. Allah’ın kendisine hayır murad ettiği 
kimse için bu (çok) kolaydır. Sonra şöyle dedi: Allah’a ve ahiret gününe iman 
edersin. Namazı kılar ve ölünceye kadar tek ve ortağı olmayan Allah’a, bu hal üzere 
kulluk edersin (ta’büdü). Sonra Allah Rasülü şöyle dedi: Ey Muaz! Dilersen sana bu 
işin başını, önderini (kıvamühü), mızrağın ucunu (zirvte’s-senami) söyleyeyim: 
Allah yolunda cihad, Zira ben İnsanlarla la ilahe illallahü vahdehu la şerikelehu ve 
enne Muhammede’r-Rasülüllah diye şehadet ederek namazı kılıp zekâtı verinceye 
kadar savaşmakla emrolundum. Bunu yaptıkları zaman, mallarını ve canlarını meşru 
gerekçeler müstesna korurlar. (Bundan sonrası için), hesapları Allah’a aittir. Sonra 
Allah’ın Rasülü şöyle dedi: Namazdan sonra, Allah yolunda cihadda olduğu gibi 
cennet derecelerinin arzulandığı hiç bir ibadette yüzler ağarmaz ve ayaklar 
tozlanmaz.”   

Rivayetin birinci bölümünde cihad, Hz. Peygamber’in tavsiyelerinde zirve olarak takdim 

edilirken son bölümde, derece bakımından namazdan sonraya bırakılmıştır. Metin, birkaç 

rivayetin bir araya getirilmesinden oluşan bir diyalog görünümündedir. Nitekim Taberânî’de134 

yer alan ve Muaz ile Hz. Peygamber arasında geçen bu diyalogun anlatıldığı varyantta, 

konumuz olan rivayet yer almamıştır. 

2.4.Rivayetlerde Yorum Ziyadesi 

Tarih ve Siyere dair değer ifade eden rivayetlerin asıl zenginleştiği nokta burasıdır, zira burada 

ravi rivayetinin tam da izahını yapmaya çalışmakta ve bir yönüyle ilmi faaliyet 

gerçekleştirmektedir. Bu ilmi çabanın ve irşad faaliyetinin bugün için farkında olarak 

metinlerin okunması ve ifade ettiği tarihi mesajın ortaya konması önemli olmaktadır.  

Örnekleme bağlamında merkeze aldığımız rivayetimize de epeyce ziyadenin yapılmış olduğunu 

söylemek mümkündür. Tüm ziyadelerin amacı ise kelime-i tevhidin izahı sadedinde olsa 

gerektir. Bu yoruma kaynaklık edecek örnekleri sened analizlerinden de tespit edebilmek 

mümkündür. Tek bir raviden onlarca farklı varyantın ortaya çıkması rivayet süreçlerindeki 

yorumlardan başka bir şey olmasa gerektir. Bu minvalde kıtal rivayeti çok sayıda ziyade ve 

yoruma sahiptir. Örnek olarak Ebû Hüreyre’den gelen beş varyanttan birinde, tevhid 

ifadesinden sonra “bana ve benim getirdiklerime iman edinceye kadar” ifadesiyle135 tevhid şartı 

risalet ve risaletin getirdikleri ile izah edilmeye çalışılmıştır. Enes b. Malik’ten gelen rivayet 

                                                             
133 İbn Hacer, Takrîb, 2841; bkz. Taberânî, age. XX,142. 
134 Taberânî, Mu’cemü’l-Kebîr, XX, 145. 
135 İbn Mende, II, 358; Müslim, İman 34; İbn Hıbban, I, 221,  
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ise136 bu ifadeyi “muhammedürrasülüllah” deyinceye kadar ifadesiyle daha da 

somutlaştırmıştır. Kelime-i tevhidin bir başka ifadeyle yorumlanarak dile getirildiği Tarık b. 

Eşyem’den gelen rivayet de dikkate değerdir. “Kim Allah’ı birler (vahhedellahe) ve O’nun 

dışında kulluk edilen şeyleri reddederse (kefera) kanı ve malı haram olur.”137  

Rivayetin bu şeklinden sonra namaz ve zekât,138 kıblemize dönülmesi, kestiklerimizin 

yenilmesi gibi139 ziyadelere rastlamak mümkündür. Ziyadelerin kendi mecrasında anlaşılması 

ve buradan hükümler çıkarılacağı zaman özellikle diğer ilmi disiplinlerin bu usülü gözden 

kaçırmamaları büyük önem taşımaktadır.  

Burada yeri gelmişken bir başka hususun dile getirilmesinde fayda vardır. O da olayları tarihsel 

süreç içinde sebep ve sonuç ilişkileri içinde açıklamaya çalışan Siyer ve Tarih ilminin 

verilerinden tüm disiplinlerin yararlanmasının gereğidir. Temel teliflerin üretildiği kaynakların 

yazımı sürecinde gerek ravilerin gerekse müelliflerin metinleri anlamlandırma çabası olarak 

gördüğümüz ziyade ve idracların ilerleyen dönemde yeni yorumlara da mehaz oluşturduğunu 

ifade etmek gerekir. Gerek Kur’an ayetleri gerekse hadis edebiyatı her dönemin hadiselerini 

anlamada ve anlamlandırmada kullandığı önemli iki kaynak olarak ön plandadır. Bu minvalde 

kimi bilgi üretme çabasındaki mahfillerde, rivayetlerin kendi mecrası dışında yorumlara maruz 

kaldığı tespit edilebilmektedir. Örneğin namaz kılmayanların durumuna dair konuların 

müzakeresinde bu rivayete atıfla öldürülebileceği yorumu yapılabilmiştir. 140 Dahası bu 

rivayetten hareketle, savaşın meşruiyetinin zemininde bu rivayetin bir delil olarak konulması 

düşünülebilmiştir. Tabii ki bu anlayış reddedilmiştir.141 Bu sonuçlara ulaşmanın en önemli 

sebebi, bütünsel yaklaşım noktasında kimi zaman eksik araştırmalardır. 

SONUÇ 

Bilgi bütünlüğü, bilimsel araştırmaların tamamında olduğu gibi siyer alanında da itiraz 

edilemez bir ihtiyaçtır. Sadece alan kaynakları ile iktifa etmek, özellikle Allah Resülünün 

hayatını ve sözlerini anlamak için yeterli değildir.  

                                                             
136 İbn Ebi Şeybe, Musannef, VI, 482 (33111). 
137 Müslim, “İman”, 39, 40; bkz. Zehebî, Şemsüddin Ebû Abdillah Muhammed b. Ahmed b. Osman, Siyeru 
A’lâmi’n-Nübelâ, thk. Şuayb el-Arnavutî, Müessesetü’r-Risale, Beyrut 1982, XIII, 333. 
138 Buhârî, İman 16; Müslim, İman, 33, 36; Nesai, Tahrim 1, Cihad 1.  
139 Buhârî, Salat 28; Tirmizi, İman 2; İbn Mende, I, 355.  
140 Nevevî, Muhyiddin Übey Zekeriyya Yahya b. Şerif, Şerhu Sahîh-i Müslim, Dârü’l-fikr, Beyrut ty. I, 200; Krş. 
CaferAcar, Risalet Döneminde Savaşın Meşruiyyetine İlişkin Bir Rivayet (İnsanlarla la ilahe illallah deyinceye 
kadar savaşmakla emrolundum), Iğdır Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, sayı: 3&4, Iğdır 2014, s. 226. 
141 Bûtî, 57. 
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Hz. Peygamber’in hayatına dair haber ve rivayetler, Kur’an, Hadis ve Siyer literatüründe geniş 

taramalar yapıldıktan sonra, Kelam, Felsefenin düşünce yöntemlerinden ve analiz 

metotlarından yararlanarak değerlendirilmelidir. Aksi halde anlaşılması güç, uygulama şansı 

olmayan farazi sonuçlara ulaşmak durumu ile karşılaşılabilecektir.  

İslam dünyasının dini metinleri anlama ve anlamlandırma sorunu olduğu aşikârdır. Bu sorun 

bilginin yorum yoluyla ideolojik hale getirilmesi, bilginin kamplaştırılması ve bunun toplumu 

kamplaştırması gibi durumlarla bizi karşı karşıya bırakmaktadır, hatta bu araştırmaların yeteri 

kadar bütünsellik göz önünde bulundurularak tamamlanamamış olması nedeniyle, bilgiyi 

kullanan ve bilgi hiyerarşisinin basamaklarında yer alan kişilerce yanlış kullanılması, kimi 

zaman konjonktüre göre traşlanması ve saklanması da mümkün bir durum olarak 

değerlendirilebilir. Özellikle art niyetli mihrakların bu kabil yöntemleri tespit etmek 

mümkündür.  

Bilgi bütünlüğünün geliştirilmesi ve bir yöntem olarak kabul edilmesi, yeni ilmi usulün bir 

parçası olmak zorundadır. Nitekim bu yöntem kimi ilim adamları tarafından tercih edilmeye 

başlanmıştır. Bilgi bütünlüğü, bilginin insanlığın ortak yararına üretilmesi gibi bir ahlakın 

geliştirilmesine de katkı sağlayacağı muhakkaktır.  

Bilgi bütünlüğü ve araştırmalarda bilgi bütünlüğünü sağlayacak yöntemlerin tercih edilmesi, 

üretilen bilginin oluşturacağı aykırılık sorununu ve buna yönelik mahalle baskılarının da 

minimize edilmesini temin edeceği aşikârdır.  

Bilginin güncellenmesi meselesinin de bir yönüyle desteklenip bilginin fayda sağlayan bir 

değer haline dönüşmesi, sorunların çözümünde rol alabilmesi bilgi bütünlüğünün tüm bilim 

alanlarında özellikle de İslami bilimlerde tercih edilmesi ile mümkün olacaktır.  
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Özet 

Aydınlanma hareketiyle ortaya çıkan değişim, Batı'nın modern bilim anlayışını oluşturmuş, bu 

bağlamda doğa bilimleri ve sosyal bilimler siyasi, sosyal, ekonomik ve kültürel hayatı 

etkilemiştir. Uzmanlaşmayla birlikte bütüncül bilgi anlayışının kaybedildiği bu dönemde 

disiplinleşme artmıştır. Mekânik evren anlayışıyla başlayan bu süreç doğa bilimlerinde ve 

sosyal bilimlerde etkisi büyük devrimlere yol açmıştır. Bu çalışmada Batı'daki modern bilim 

düşüncesi Aydınlanma ve Modernite'yle gelişen Newton'cu Mekânik evren anlayışı, 

elektromanyetik devrim, kuantum devrimi ve internet-bilgisayar devrimi, sosyal bilimlerdeki 

modernizm, postmodernizm ve küreselleşme bağlamında bütüncül bir şekilde ele alınacaktır. 

Ayrıca 1950'li yıllardan sonra etkisini arttıran interdisipliner çalışmaların mahiyeti 

multidisipliner ve transdisipliner bağlamda incelenip bütüncül bilginin olanağı araştırılacaktır. 

Anahtar Kelimeler: Batı'da Modern Bilim Düşüncesi, Aydınlanma, Modernite, Kuantum 

Teorisi, Postmodernite, İnterdisipliner, Multidisipliner, Transdisipliner Çalışmalar 
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THE MODERN SCIENCE UNDERSTANDING OF THE WEST AND THE 
INTEGRITY OF KNOWLEDGE 

 
 

Abstract 

The change showing up with the Enlightenment Movement constituted the understanding of 

the modern science of the West, in which natural and social sciences influenced political, social, 

economic and cultural life. The number of disciplines has increased in this period when the 

understanding of the integrity of knowledge has been lost with the specialization. This process, 

which started with the understanding of the mechanical universe, has led to major revolutionary 

effects in natural sciences and social sciences. In this work, the modern science thought in the 

West will be dealt with holistically in the context of Newtonian mechanical universe 

understanding, electromagnetic revolution, quantum revolution and internet-computer 

revolution with the modernism, postmodernism and globalization in social sciences. In 

addition, the nature of the interdisciplinary studies that have increased their influence since the 

1950s will be investigated in the context of multidisciplinary and transdisciplinary studies and 

the possibility of holistic knowledge will be sought. 

Key Words: The modern science understanding of the West, the Enlightenment, Modernism, 

Quantum Revolution, Postmodernism, Interdisciplinary, Multidisciplinary, Transdisciplinary 

Studies. 

Giriş 

Batı'da 17 ve 18. yüzyıllarda başlayan Aydınlanma hareketiyle birlikte bilim ve bilgi anlayışı 

değişmiştir. Rönesans’la başlayan geçmişi eleştiri, rasyonel düşünce, hümanizm gibi yeni 

anlayışlar Aydınlanmayla birlikte güçlenerek devam etmiştir. Doğaya egemen olma, bilgiyi 

dönüştürme/güç haline getirme, aklı merkeze alma, sekülerleşme, Avrupa merkezcilik, 

hümanist ideolojiler bu dönem ve sonrasının temel konuları ve ana tartışma başlıkları olmuştur. 

Değişen metodoloji ve bilgi felsefesiyle birlikte doğa keşfedilebilir, anlaşılabilir ve bunun 

sonunda da hükmedilebilir bir kategoriye indirgenirken, toplumların da aynı doğa yasaları gibi 

kendine has yasaları olduğu ve bu yasalar tespit edilirse toplumların yönetiminin de kolaylıkla 

sağlanabileceği fikri önem kazanmaya başlamıştır. Doğa bilimleri ve sosyal bilimler arasındaki 

bu ayrışmayla birlikte uzmanlaşma ve disiplinleşme artmış, Aydınlanma düşüncesinden önce 

rastlanılmayan doğa bilimi, sosyal bilim, insan bilimi gibi bölünmeler ortaya çıkmıştır. 

Aydınlanmayla başlayan bu dönüşüm, bilginin alt disiplinlere ayrılarak tasnif edilmesine sebep 
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olmuş ve her alt disiplinde uzmanlaşma ilerleme ve modernleşme fikrinin temel gerekleri olarak 

addedilmiştir. 17 ve 18. yüzyılda ortaya çıkan bu gelişmeler Newton'cu Mekânik evren 

anlayışına dönüşmüştür. Ortaya çıkan bu birinci bilimsel devrim 19. yüzyılın temellerini 

atmıştır.    

Bilginin tasnif edilerek alt disiplinlere ayrılması, sosyal bilimlerin temel konuları olan devlet, 

toplum, siyaset, kültür, din gibi alanların birbirinden bağımsız bir şekilde incelenmesine ve 

birbiriyle ilişkili olan bu alanların birbirinden koparılmasına sebep olmuştur. Kaybedilen bu 

bütünlük algısı devlet yönetimini siyasete, toplum bilimlerini sosyolojiye, ekonomik 

faaliyetleri iktisada ve dini çalışmaları da ilahiyat bölümlerine indirgemiştir. Bu indirgemeci 

bakış açısı pozitivizmle birlikte yükselerek modernitenin temel gereklerinden biri olmuştur. Bu 

noktada 2. bilimsel devrim olarak ele aldığımız elektromanyetik devrim, 19. yüzyılda ve 20. 

yüzyılın başlarında gelişme göstermiş ve elektrik dalgaları üzerinde yapılan çalışmalarla 

elektrik kitle üretimde ve sanayide aktif bir şekilde kullanılmaya başlamıştır. 

20. yüzyılı kana bulayan iki büyük dünya savaşı modernitenin eleştirilmesine sebep olmuş ve 

değişen paradigmayla birlikte, 3. bilimsel devrim olan kuantum teorisi alanında önemli 

çalışmalar gerçekleştirilmiştir. Ayrıca 1950'li yıllardan sonra başlayan post modern düşünce 

Aydınlanma ve modernitenin sunduğu fikirleri eleştirmeye başlamıştır. Özne, iktidar, varlık, 

ideoloji, cinsiyet, akıl gibi temalar bağlamında modernite eleştirisi hızla artmıştır. Bu noktada 

bilginin parçalanması ve ileri düzeyde uzmanlaşarak disiplinlerin birbirinden bağımsız hale 

getirilmesi de eleştirilmiştir. 1950'li yıllarda ABD'de ortaya çıkan ortaya çıkan interdisipliner 

bakış açısı önem kazanmıştır. Özellikle son dönemde yeni metot ve anlayış biçimleri olan 

multidisipliner, transdisipliner ve çapraz disiplinli gibi kavramlar tartışmaya açılmıştır. 

Bütünsel bir bakış açısıyla bilgiyi ele alan bu yaklaşımlar, disiplinler arasında işbirliği ve 

kolektif çalışma prensibi tekrar geliştirerek, sorunları daha verimli ve farklı bakış açılarıyla 

çözmeyi hedeflemektedir. Bu çalışmaların hemen yanı başında ortaya çıkan ve 4. bilimsel 

devrim olarak ele aldığımız internet ve bilgisayar devrimi de 21. yüzyılın temellerini 

oluşturmuştur. 

Bu çalışmada Batı'nın modern bilim anlayışı bütüncül bir şekilde ele alınmaktadır. Teknik ve 

doğa bilimlerde gerçekleşen 4 bilimsel devrim, sosyal bilimlerde ortaya çıkan Aydınlanma, 

modernizm ve post-modernizm bağlamında ele alındıktan sonra son yıllarda akademik 

çalışmalarda ilgi gören interdisipliner çalışmaların mahiyeti incelenecektir. İnterdisipliner 

çalışma bağlamında multidisipliner ve transdisipliner gibi yeni kavramların analizi yapılacak 
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ve bu yeni kavramların bilgi bütünlüğünü sağlamadaki avantaj ve dezavantajları ortaya 

çıkarılmaya çalışılacaktır.  

1. Aydınlanma ve Modernite 

Batı'da Rönesans ve Reform süreciyle başlayan değişim hareketi Aydınlanma düşüncesiyle 

şekillenmiştir ve modern bilim düşüncesi teşekkül etmeye başlamıştır. Rönesans ile başlayan 

geçmişi eleştiri, rasyonel düşünce, hümanizm gibi yeni anlayışlar Aydınlanma'yla birlikte 

güçlenerek devam etmiş ve modernizme açılan yolun ilk taşları döşenmiştir. Doğaya egemen 

olma, bilgiyi dönüştürme/güç haline getirme, aklı merkeze alma, sekülerleşme, 

Avrupamerkezcilik ve ideolojiler bu dönem ve sonrasının temel konuları ve ana tartışma 

başlıkları olmuştur. 18. yüzyılda meydana gelen doğa bilimlerindeki devrimlerin yanısıra 

sosyal, siyasal ve kültürel alanda yapılan devrim niteliğindeki çalışmalar yapılmış ve 19.yüzyıl 

Avrupası bu miras ile şekillenmiştir.    

Kopernik, Galileo ve Bacon'la başlayan doğanın yasalarını deney ve gözlem metoduyla anlama, 

evreni Mekânik bir saat gibi tasavvur etme ve bu yasaları formülleştirip matematiksel bir dille 

ifade etme fikri Newton dönemine ulaşılınca tam anlamıyla Mekânik bir evren algısına 

dönüşmüştür. Aslında bu değişim, Aydınlanma düşünürlerinin daha önceki doğa felsefelerinin 

metodolojisinin eleştirisiyle ortaya çıkmıştır. Aydınlanma düşünürleri geçmiş felsefelerin 

araştırma yöntemleriyle dişe dokunur bir şey elde edilemediğini bu sebeple yeni bir deneysel 

yöntemden söz etmek gerektiğini anlamışlardı. Bacon'ın Novum Organum'u, Descartes'ın 

Yöntem Üzerine Söylev'i ve daha sonra Pascal, Newton gibi isimlerin yeni metot arayışıyla 

bilimsel çalışmalar gerçekleştirmeleri bu niyetle ortaya çıkmıştır (Westfall, 1987, s. 136). 

Newton'un Mekânik evren düşüncesi doğa yasalarını deney ve gözlem yoluyla keşfettiği, 

Weber'in bahsettiği gibi dünyanın büyüsünün bozulduğu (Weber, 2004, s. 213), doğanın sır ve 

gizemlerle dolu bir hüviyetinin olmadığı aksine doğanın ve kâinatın anlaşılabilir, gözlenebilir, 

yasaları tespit edilebilir ve en sonunda doğa üzerinde hâkimiyet kurulabilir düşüncesi doğa 

bilimlerinin temel hareket noktası olmuştur. Alexander Koyre bu süreci yaklaşıklıklar 

dünyasından kesinlikler evrenine geçiş olarak tanımlamaktadır (Mollaer, 2015, s. 18). Bu 

kesinlik düşüncesini 16. yüzyılda yaşamış Danimarkalı astronom Tycho Brahe'nin getirdiğini 

vurgulayan Koyre, kesinlik düşüncesinin "olguları gözlemede kesinlik, ölçmede kesinlik, 

gözlemde kullanılan ölçme araçlarının üretiminde kesinlik" şeklinde tezahür ettiğini vurgular 

(Koyre, 2000, s. 59-60). Daha sonraki süreçte bu bakış açısı Kepler'in çalışmalarını da 

etkilemiştir. Bu kesinlik algısı matematiksel, formüllere dayalı, Mekânik bakış açısının da 

temellerini oluşturur. Mekânik ve matematik arasındaki bu ilişkiyi Leonardo Da Vinci şöyle 
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vurgular: ''Mekânik, matematiksel bilimlerin cennetidir.'' (Koyre, 2000, s. 142). Dönemin 

paradigmasını şekillendiren bu isimler daha sonraki süreçte Newton'la birlikte Mekânik dünya 

görüşünün etkisinin her alanda artmasına sebep olmuştur. Bu düşünce aslında Ortaçağ 

Avrupası'nda da görülen bütünsel varlık tasavvurunun, Yaratıcı, kâinat ve varlık arasındaki 

dairesel bakış açısını düz, çizgisel ve ilerlemeci bir yatay eksene indirgemiştir. Bu dairesel 

kozmos anlayışına göre yer ve gök arasında bir hiyerarşi vardır ve farklı yasalara bağlıdır. 

Modern anlayışla birlikte yer ve gök'ün aynı yasalara sahip olduğu fikri ortaya çıkmış ve yer 

ile gök birleştirilmiştir (Mollaer, 2015, s. 46). Bu düşünceye göre ilerleme ve düzen çizgisel 

tarih anlayışıyla sağlanır. Çizgisel tarih anlayışına göre insanoğlu sürekli gelişme, ilerleme ve 

düzen idealine doğru yol alır. Gök ve yer hiyerarşisinin ortadan kaldırılması ve eski anlayışın 

dairesel bütünlüğünün kaybedilmesi 18 ve 19. yüzyılda bilim ve kapitalizmin doğrusal ilerleme 

düşüncesinin de temelini oluşturmuştur (Mollaer, 2015, s. 46-47). Dairesel kozmolojik bakış 

açısını çizgisel bir ilerleme tasavvuruna indirgeyen Newton'cu Mekânik evren paradigması ilahi 

olanla dünyevi olan arasında ayrıma gitmiş ve seküler bir dünya görüşünün de modernizme 

açılan yolda temel hareket noktası olmasına sebep olmuştur. Newtoncu paradigmanın yanı sıra 

Descartes'in Kartezyen düalizminin özne-nesne, beden-ruh ayrımına dayalı ikili çözümlemeleri 

ve karmaşık bütünü incelemek yerine bilgiyi küçük parçalara ayırarak tanımlaması (Descartes, 

1984, s. 21-22), 19.yüzyıla giderken modernist paradigmanın temellerini oluşturmuştur. Bilgiyi 

parçalara ayırarak tanımlama daha sonraki dönemde uzmanlaşmanın ve disiplinleşmenin de 

yolunu açmıştır. Batı bilimsel düşüncesinde ortaya çıkan bu birinci bilimsel devrim modernist 

paradigmayı kurmuş ve sosyal, ekonomik ve kültürel gelişmeler bu düşüncenin gerekleri 

doğrultusunda şekillenmiştir. 

Doğa bilimlerindeki bu gelişme daha sonraki süreçte doğanın incelikleri keşfedildikçe 

uzmanlaşma ve disiplinleşmenin de kapısını aralamıştır. Bilimlerin alt dallara ayrılması 

ilerlemenin önemli bir kıstası olarak anlaşılmıştır. Bu noktada sosyal bilim ve doğa bilimleri 

ayrımının ortaya çıktığı görülmektedir. Modern öncesi dönemde olmayan bu ayrım 

Aydınlanmayla birlikte kendini göstermeye başlamış ve toplumların da doğa yasaları gibi 

değişmez yasaları olduğu ve bu yasaların keşfedilmesi halinde nasıl ki doğa üzerinde hâkimiyet 

sağlanabiliyorsa toplumlar üzerinde de hâkimiyet sağlanabileceği düşüncesi ivme kazanmıştır. 

Bu noktadan sonra ortaya çıkan doğa bilimleri ve sosyal bilimler arasındaki disiplinleşme fiziki 

dünyayı iki ayrı olgu olarak ele almaya başlamıştır. Farklı disiplinlerin kurulmasının 

arkasındaki sebep, sistemli araştırmanın ve gerçekliğin farkına varılabilmesi için bölünen 

disiplinlerde uzmanlaşmanın gerekliliği konusundaki inançtı (Gulbenkian Komisyonu, 2003, 

s.16). Bu uzmanlaşma dönemi öyle bir noktaya gelmişti ki kişinin bilim alanında gerçekten 
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başarılı olması ve bu bilince hem içsel hem de dışsal olarak varabilmesi için ''tam bir uzman'' 

olması gerekiyordu (Weber, 2004, s. 206). Akademik bir işbölümü şeklinde ortaya çıkan 

uzmanlaşma kendine özgü dil ve mefhumları olan, birbirini anlamakta zorlanan birçok 

disiplinin ortaya çıkmasına sebep olmuştur. Giddens'ın da belirttiği gibi modern toplumla 

birlikte ortaya çıkan ''uzman insan'' profili geleneksel toplumlarda görülen ''evrensel insan'' 

profilinin yerini almıştır (Giddens, 2013). Böylelikle entelektüel insan profili, hikmetle halka 

yol gösteren, halka ışık tutan bir karakterden, bilgiyi toplumu ve insan davranışlarını yönetecek 

bir araç olarak kullanan toplum mühendislerine dönüşmüştür (Yılmaz, Erdem, 2016, s.39). 

Halkla entelektüel arasındaki bu kopuş ilerleyen yıllarda derinleşmiş ve topluma yabancılaşan 

aydın, adeta aydın despotizmi olarak adlandırabilecek bir bakış açısına sahip olmuştur. Alvin 

Toffler bu meseleyi şu şekilde izah etmektedir: “Bizim uygarlığımızın en önemli başarılarından 

biri, bir şeyi olabildiğince ayrıntılı şekilde görebilmek, anlayabilmek, analiz edebilmek için her 

şeyi mümkün olan en küçük parçalara bölmesidir. Fakat bu başarının bir zafiyet noktası var, o 

da şu: O kadar çok parçaya bölüyoruz ki, sonra bu parçaların hangi bütünün parçası olduğunu 

bulamıyoruz” (aktaran: Yılmaz, Erdem, 2016, s. 41). Toffler bu ifadeleriyle uzmanlaşmanın 

aslında sorunları bütüncül bir bakış açısıyla çözmek yerine bütünü parçalayıp sorunları daha da 

karmaşık hale getirdiğini vurgulamaktadır. 

19.yüzyılda ortaya çıkan pozitivist bakış açısıyla toplumun da aynı doğa yasalarında olduğu 

gibi kanunları olduğu fikri ve toplumların da ilerlemeci ve çizgisel bir bakış açısıyla bu 

kanunların tespiti halinde gelişeceği düşüncesi modern sosyal bilimler düşüncesinin temelini 

oluşturdu. Sosyal bilimler ortaya çıkışında doğa bilimlerinden etkilenmiş hatta doğa 

bilimlerinde kullanılan formel metodları taklit ederek gelişmiştir (Yılmaz, 1999, s. 3). Bu 

noktada toplumun da yasaları olduğu ve deney-gözlemle çözümlenebileceği fikrinin temeli bu 

etkileşimdi. Örneğin, Aydınlanma'dan miras kalan seküler dünya görüşü perspektifinde 

kurgulanan modern pozitivist düşüncenin ortaya çıkardığı sosyoloji disiplinini ''sosyal fizik'' 

olarak tanımlayan Auguste Comte, bu görüşler doğrultusunda modernist paradigmanın 

toplumların siyasi, sosyal, ekonomik ve kültürel çeşitliliğini indirgemeci bir bakış açısıyla tek 

bir disipline indirgenerek açıklanabileceğini düşünmüştür. Daha sonraki süreçte ise toplumu 

daha iyi anlamak için ortaya çıkan tarih, siyaset bilimi, iktisat ve doğubilimi (oryantalizm) ile 

birlikte disiplinleşme ve uzmanlaşma artmış, disiplinler arasındaki indirgemeci duvarlar 

örülmeye başlanmıştır.  

Bu noktada yine aydınlanma düşüncesinden miras kalan rasyonalizm fikrinin etkisi önem 

kazanmaktadır. Aydınlanmayla birlikte başlayan rasyonalist (akılcı) dünya tasavvuru 

modernizmle birlikte araçsal bir hüviyete bürünmüş, doğa ve toplumların yasalarını keşfeden 
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aklın da bu ikisi üzerinde hâkimiyet kuracağı düşüncesi kabul görmüştür. Aydınlanma 

ideolojisinin ileri sürdüğü gibi akıl sadece özgürleşme ve ilerleme değil, aynı zamanda iktidar 

ve egemenlik de demektir.  Böylece insanın doğa üzerindeki egemenliği, insanın hem 

kendisinin, hem iç dünyasının, hem de doğanın üzerinde egemenlik kurması şeklinde 

sonuçlanmıştır. Bu iktidar ilişkisi yine Max Horkheimer’in belirttiği gibi "varlık alanlarının 

araçlar alanına dönüştürülmesi" öznenin de yok olmasına ve içinde yaşadığı dünyanın yazgısını 

paylaşmasına sebep olmuştur (Horkheimer, 1998, s.120). Sanayi devrimiyle birlikte artan hızlı 

üretim, sanayileşme, kentleşme, uzmanlaşma, makineleşme mevzubahis araçsal akıl 

perspektifinde doğayı ve toplumları ve daha özelde özneleri de ötekileştirip nesneleştirmiş 

faydacı ve çıkar odaklı bir dünya görüşünün ortaya çıkmasına sebep olmuştur. Bu doğrultuda 

kurulan modern ulus-devletlerin silahlanma yarışı ve sömürgeleştirme politikaları uygulamaya 

konulmuş ve en nihayetinde iki büyük dünya savaşıyla bu politikaların yan etkileri milyonlarca 

insanın hayatına mal olmuştur. Bu noktada ortaya çıkan elektriğin icadı 2. bir bilimsel devrimi 

meydana getirmiştir. 

2. Elektromanyetik Devrimi 

Elektriğin icadı tarihsel olarak eski olsa da, elektriğin 19. yüzyılın ikinci yarısından sonra 

fabrikalarda konvansiyonel üretimi arttırmak için kullanılması sanayileşmenin artmasına ve 

üretim ilişkilerinin değişmesine yol açmıştır. Faraday ve James Clerk Maxwell'in çalışmalarıyla 

elektrik, enerji üretiminde kullanılmaya başlanmıştır. Özellikle Faraday'ın "elektromanyetik 

endüksiyon" dediği yöntemle mıknatısla elektrik akımı üretmesi Mekânik enerjinin elektrik 

enerjisine dönmesini sağlamıştır (Yıldırım, 1974, s. 204). Elektrik mühendisliğinin doğmasına 

da yol açan bu gelişme modern endüstrinin temeli olan Mekânik elektrik üretimi ve dinamo 

sistemini doğurmuş, elektriğin enerji olarak kullanılmasıyla tren, tramvay, asansör gibi 

elektrikle çalışabilecek araçlar yapılmıştır (Yıldırım, 1974, s.205). Daha sonraki süreçte telgraf, 

telefon, radar gibi icatlarla askeri teknolojiler gelişmiş, sanayileşme ve Mekânik üretimde 

önemli adımlar atılmıştır. Artışa geçen seri ve kitlesel üretim ülkelerin iktisadi politikalarını 

etkilemiştir. 1. Dünya Savaşı'na yakın meydana gelen bu gelişmeler savaşın gidişatını 

değiştirmiş ve askeri teknoloji tüm yıkıcılığıyla gücünü göstermiştir. Aydınlanma ve 

modernitenin vadettiği ideal ve değerlerin bu denli büyük bir savaşla darbe alması Batı'da 

siyasi, ekonomik, sosyal olayları etkilemiş ve henüz 20 yıl bile geçmeden yeni ve daha büyük 

bir dünya savaşıyla sarsılmıştır. 2. Dünya Savaşı'ndan sonra Aydınlanma ve modernizmle 

ortaya çıkan hümanizm, rasyonalizm, ilerleme-düzen ve evrensel barış ideallerin işe yaramadığı 

ve iki büyük dünya savaşının büyük yıkımlara sebebiyet vermesi daha sonraki süreçte 

Aydınlanma ve modernitenin eleştirilmesine sebep olmuştur. Postmodernizm olarak 
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adlandırılacak olan bu süreç insanı makineleştiren hayat tarzına, bilgiyi sadece deney ve 

gözleme tabi kılan bilim anlayışına ve pozitivist bakış açısına karşı yapılan bir eleştiriyle 

güçlenmiştir. Nietzche'nin görüşlerinden etkilenen, Aydınlanmanın ve modernitenin öznenin 

tektipleşmesine ve nihayetinde ölümüne sebep olduğunu söyleyen, Heidegger'in ifadesiyle 

''Varlık sorusunun unutulduğu'' (Heidegger, 2008, s.1), Descartes'çı özne-nesne ayrımına 

dayanan Kartezyen düalizminin doğayı ve insanı ötekileştirdiği, meta-anlatıların aslında büyük 

yapay kurgular olduğu ve metinsel-dilbilimsel olarak kurulduğu fikriyatı tüm dünyayı 

etkileyecek olan post-modern düşüncenin temel noktaları oldu. Bu noktada postmodern 

düşünceyi de etkileyen bir diğer bilimsel devrim ortaya çıkmıştı ki bu da Kuantum devrimiydi.  

3. Kuantum Devrimi 

3. bilimsel devrim olan Kuantum devrimi, Max Planck'ın madde üzerine yapmış olduğu 

çalışmalarla şekillenmiş ve ''hareket halindeki cisimlerin durumlarını yer ve hız yönünden aynı 

zamanda saptamanın mümkün olduğu'' varsayamına dayanan klasik determinist anlayışı, atom 

altı parçacıklarının ve elektronların bu iyi yönden saptanabilmesinin olanaksız olduğu 

varsayımıyla eleştirmiş ve klasik görüşü yıkmıştır (Yıldırım, 1973, s.196). ''Her olayın bir 

nedeni vardır.'' (Kant, 1993, s. 38) yargısını a priori bir önerme olarak belirten Kant, nedensellik 

bağını makro düzeyde kurgulamıştı ancak atom ve madde üzerinde yapılan yeni bilimsel 

çalışmalarla atomların hareketlerinin önceden kestirilemeyeceği ve çok sayıda parçacıktan 

oluşan atomların nedensellik bağıyla değil olasılık kavramına uygun bir ilişki biçimine sahip 

olabileceği savunulmuştur (Yıldırım, 1973, s.196-197). Heisenberg'in ortaya attığı ''Belirsizlik 

İlkesi'' mikro düzeyde elektron hareketlerinin hatasız ölçülemeyeceğini ve tam olarak 

saptanamayacağını ortaya koymuştur (Yıldırım, 1973, s.197).  

Einstein ve Heisenberg'in yapmış olduğu çalışmalarla şekillenmeye devam eden kuantum 

devrimi, izafiyet teorisiyle modern bilimin Newton'cu bakış açısını altüst etti. İzafiyet teorisi 

bilime daha bütüncül ve organik bir bakış açısı getirmiş ve bütün içindeki parçalardan ziyada 

bütüne odaklı bilim anlayışını ortaya çıkarmıştır. Bütüncül bilim anlayışı pozitivist ve 

fenomenolojik paradigmaların iki parçalı Mekânik anlayışlarının aksine evrenin çok katlı, iç 

içe geçmiş dinamik bir bütün olduğu algısına dayanan kuantum teorisi, yeni bir bakış açısının 

kapısını aralamıştır (Dikeçligil, 2005, s.6). Böylece Newton'cu Mekânik bakış açısının kesin 

matematik formüllerine dayandırdığı atomist bakış açısı Max Planck, Einstein ve Heisenberg'in 

yapmış olduğu çalışmalarla çürümeye başlamış ve atomun duyu organlarıyla gözlemlenen 

yapısı dışında atom altı parçaçıklarının keşfi ve uzay-zaman çalışmalarıyla zamanın göreceli 

olarak değişebileceği fikri, maddenin görünen boyutu dışında keşfedilmeye beklenen bir 
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yönünün de olduğunu da göstermiş oldu. Buna göre evrenin çok sayıda bağımsız nesneden 

kurulu bir makine değil bütüncül bir ilişkiler ağına sahip olduğu ve evreni bütüncül bir 

perspektifle okunması gerektiği düşüncesi önem kazandı. Bu noktada siyah-beyaz, iyi-kötü, 

özne-nesne gibi düalist ayrımlara dayanan pozitivist ve indirgemeci modernist meta anlatılar, 

kuantum teorisinde olduğu gibi postmodern düşünürler tarafından göreceli olabileceği ve 

kurgulandığı şeklinde eleştirilmeye başlandı. Kuantum fiziği alanında yaşanan gelişmelerin 

hemen yanı başında cereyan eden bu eleştiri furyası Aydınlanma ve Modernite'nin "yan 

etkileri"ni sorunsallaştırdı. Foucault'un yapmış olduğu arkeolojik çalışma metodu, 

modernleşmeyle insanın özgürleşmediğini, biyo-iktidar ve discourse(söylem) ile nesneleştiğini 

ve adeta öznenin modern bir kapatılma içinde olduğunu söylemiştir. İktidar teknolojisinde 

disiplinin keşfi ve düzenlemenin keşfi olmak üzere iki büyük devrim olduğunu söyleyen 

Foucault, biyo-siyasetle yaşamın da iktidarın nesnesi haline geldiğini belirtmiştir (Foucault, 

2014, s.152). Bu iktidar ilişkisi özneyi nesneleştirmiş ve aslında güç istenciyle özneyi 

bağlamından koparmıştır. Aynı şekilde Derrida metinlerin yapısökümü metoduyla hakikat 

kavramının göreliliği üzerine metinbilimsel çalışmalar yapmıştır. Postmodernizmin yapmış 

olduğu bu çalışmalar, hakikat söyleminin göreceli olduğunu, tek tip evrensel bir rasyonel akıl 

düşüncesinin olamayacağını, meta-anlatıların-ideolojilerin-kültürlerin icat edilmiş, üretilmiş ve 

ötekileştici bakış açılarına sahip olduğunu vurgulamıştır. Bu noktada postmodern çalışmaların 

yanı başında gelişmeye başlayan ve yeni bir çalışma metodolojisi öneren interdisipliner 

çalışmalar, sosyal bilimler ve doğa bilimleri alanında etkisini göstermiştir. Daha sonraki süreçte 

çeşitlenerek multidisipliner (çok disiplinli) ve transdisipliner (disiplinler ötesi) gibi bakış 

açılarının da ortaya çıktığı interdisipliner çalışmalar, yeni bir metodoloji ve teori ortaya 

koymakta ve bütüncül bilim perspektifiyle eşzamanlı ilerlediği görülmektedir. 

4. İnterdisipliner Çalışmalar 

Modernist ve postmodernist paradigmaların teorik bakış açılarının yanısıra Batı'da disiplinlerin 

çalışma biçimleriyle alakalı metodolojik çalışmaların ortaya çıktığı görülmektedir. 

İnterdisipliner çalışmalar adı altında başlayan bu çalışmalar ABD'nin ikinci dünya savaşından 

sonra güçlenerek çıkmasından sonra ülke-bölge çalışmalarıyla etkisini arttırmıştır. Ayrıca 1945 

sonrası üniversitelerin karakteri ve çalışma disiplini değişmeye başlamıştır. Savaş sonrası 

dünyanın her yerinde üniversite sayının yükselişe geçmesi sosyal bilimcilerin de sayısının 

artmasına yol açmıştır (Gulbenkian Komisyonu, 2003, s.37). Bağımsızlığını kazanan ülkelerin 

üniversite sistemini kendi ülkelerinde kurmaları sonucu nicel anlamda artış gösteren 

üniversiteler sosyal bilimcilerin de çalışma şekillerini değiştirmiştir. Sayıları artması sonucu 

özgünlüklerini kaybetmeye başlayan üniversiteler ''sosyal yararlılıklarını'' kabul ettirebilmek 
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için uzmanlaşmanın artması yolunda yapısal bir baskı oluşturmuş ve bunun sonucunda sosyal 

bilimcilerin kendi çalıştıkları özgün disiplinlerin yanı sıra "komşu disiplinlerin" alanlarıyla 

ilgilenmesine sebep olmuştur (Gulbenkian Komisyonu, 2003, s. 38). 19. yüzyılda piyasayı 

inceleyen iktisat, devleti inceleyen siyaset bilimi, toplumu inceleyen sosyoloji, geçmişi 

inceleyen tarih ve antropoloji çalışmaları temel disiplinler olarak ortaya çıkmıştı. Ancak 2. 

Dünya Savaşı sonrası özellikle ABD'deki üniversite ve enstitülerde ortaya çıkan ülke-bölge 

çalışmaları, çalışılan bölgeleri siyasi, ekonomik, kültürel ve toplumsal yönden inceleyebilmek 

için çok disiplinli bir çalışma metodolojisi geliştirdi. Bölge çalışmalarının yapılmasının sebebi 

ABD'nin savaş sonrası ortaya çıkan bölgesel değişiklikler hakkında bilgi ve uzmana ihtiyaç 

duymasıydı (Gulbenkian Komisyonu, 2003, s.40). Çeşitli bölgelerde etkisini arttırmak isteyen 

ABD, ülkelerin siyasi, sosyal, ekonomik ve kültürel yapılarıyla alakalı çeşitli interdisipliner 

çalışmaların öncüsü oldu. Bu noktada interdisipliner çalışmaların mahiyeti hakkında birkaç 

açıklama yapmak gerekmektedir. 

20. yüzyılın son çeyreğinden itibaren etkisini arttıran, 21.yüzyılda bilim dünyasında hızla 

yaygınlaşan ve uygulanmaya başlanan interdisipliner çalışmalar kavram olarak iki veya daha 

fazla akademik disiplin bilimsel bir çalışmada konu, amaç ve metod bazında bütünleştirmek, 

belirlenen ortak çalışma alanına bütüncül bir perspektifle katkı sağlamak şeklinde 

tanımlanabilir (Ülgen, 2017, s.13). Çeşitli disiplinlerin belirli bir konu ya da probleme dayalı 

araştırma verilerini sentezleyen bu yaklaşım çözüm üretmede bütüncül bir perspektif sunmakta 

ve belirli disiplinlerin bilgi ve becerilerinin anlamlı bir bütün etrafında öğrenilmesine olanak 

sağlamaktadır (Aydın, Bâlim, 2005, s.152). Kısaca interdisipliner çalışmalar, bir disiplin ve 

uzmanlık alanı için oldukça kapsamlı ve çok boyutlu bir konunun ya da problemin 

araştırılmasını esas alan bir yöntemdir. Disiplinler arası çalışmaların ortaya çıkmasındaki en 

önemli sebeplerden biri karşılaşılan sorunları çözmede disiplinlerin tek başlarına yetersiz 

kalmaları ve diğer disiplinlerin kazanımlarına duyulan ihtiyaçtır. Çevre sorunları, insan hakları, 

yoksulluk gibi sosyoekonomik ve politik meselelerin çok yönlü çözüm ihtiyacı bu çalışma 

prensibini gerekli kılmaktadır (Ulusoy, 2007, s.7). Julie Klein'a göre bu yöntem, "parçacı 

yaklaşımın risklerini bütüncül bir bakışla ortadan kaldırma gayreti, eski bağlantıların 

keşfedilerek yeniden kurgulanması, fikri ve pratik ihtiyaçlarımıza uygun yeni konuların 

oluşturulmasıyla ilgili girişimlerdir." (aktaran Ülgen, 2017, s.15). Karmaşık sorunları bütüncül 

bir bakış açısıyla farklı disiplinlerin teşrik-i mesaisi ve belirlenen ortak bir amaçla 

çözümlenmesi amaçlanan interdisipliner çalışmalar, interaktif bir bakış açısıyla klasik Mekânik 

anlayıştan daha etkili ve kapsamlı çözüm önerileri getirmektedir. İnterdisipliner çalışmalarda 

konular çok dar kapsamlı değildir ve birçok disiplininin koordineli şekilde çalışabileceği geniş 
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kapsamlı çalışma alanları belirlenir. Disiplinlerarası öğretim bir ders saati içinde biraz 

matematik, biraz tarih, biraz coğrafya gibi yapay bir birleştirme değil, öğretimin belirli kavram 

ve programlar çerçevesinde organize etmek ve konu hakkındaki değişik disiplinlerin ilgili 

bilgilerini bir araya getirmektir (Çoruh, 2010, s.10). Son yıllarda artış gösteren göç çalışmaları, 

siber savunma, sosyal psikoloji, siyaset psikolojisi, çevre siyaseti, nöropsikoloji, nanoteknoloji 

gibi birçok alan bu tarz çalışmalara örnek gösterilebilir. Farklı disiplinleri içerisinde 

barındırması sebebiyle interdisipliner, multidisipliner ve transdisipliner çalışmalar şeklinde de 

kavramsallaştırmaların yapıldığı görülmektedir. 

Multidisipliner çalışmalar (çok disiplinli), bir konu ya da problemin çözümleme aşamasında en 

az iki disiplinin sınırlı işbirliğine dayanan bir yöntemdir. Multidisipliner yaklaşım ansiklopedik, 

disiplinlerin bir takım asgari ortak amaçlarla bir araya geldiği ancak iletişim kopukluğunun 

olduğu ve disiplinlerin bağımsız bir şekilde konuyu irdeledikleri çalışma metodudur 

(Alvargonzalez, 2011, s. 388).  Bu yöntemde her disiplin, belirlenen problem ya da konuyu 

kendi bakış açısıyla değerlendirmektedir. Sonuç itibariyle, multidisipliner çalışmalarda iletişim 

yeterli seviyede sağlanamaz ve elde edilen çözümler soyut kalır. Multidisipliner yaklaşım tek 

bir disiplinin sınırlı bakış açısına alternatif getirerek "çoklu" bir çalışma anlayışı öne sürse de, 

tartışmalı bir eklektizm ortaya çıkarması eleştirilmektedir (Miller, 1982, s.6). Bir meseleyi 

incelerken disiplinlerin kendi içinde asgari düzeyde çalışması, meseleyi çözüm noktasında 

kendi disiplinine öncelik tanıyan akademisyenin, diğer disiplinlerin de kendi çözüm önerisini 

takip etmesini istemesine sebep olabilmekte ve indirgemeci bir anlayışın ortaya çıkması 

tehlikesini taşıyabilmektedir.   

Transdisipliner yaklaşım ise yine farklı disiplinlerdeki uzmanların hepsinin bir sorun ya da 

çözümlenmesi gereken bir durum karşısında ortak kesişen noktaların belirlenmesi ve 

kendilerine uygun çözümleri ortaya koymalarıyla disiplinlerin aşılması ve disiplinlerin ötesinde 

bir yaklaşım olarak ortaya çıkmaktadır (Alvargonzalez, 2011, s. 388). Diğer yaklaşımlara göre 

yeni olan bu çalışmalar, disiplinlerin dar dünya görüşlerini aşarak, uzmanlaşmış disiplinler 

tarafından ele alınan alanların çeşitli kısımlarını metaforik olarak kapsadığını iddia etmektedir. 

Bu kapsayıcı düşünce bütünsel bir bakış açısına sahiptir (Miller, 1982, s.11). Basarab Nicolescu 

adında Romanyalı bir teorik fizikçi 1996’da sayıları sekiz bini aşan bilim dallarının ancak 

aralarındaki ilişkiler üzerinde durulması gerektiğine dair yazdığı kitabına “Transdiciplinarité-

Manifeste” (Disiplinler ötesi Manifestosu) adını vermiştir (Bolay, 2011, s.110). Transdisipliner 

yaklaşım bu bağlamda disiplinlerin ötesinde bir bakış açısıdır. Bu çalışmaların verimli olması 

için kesişen konuların tespitinden sonra birliktelik sürecinin sağlanması gerekmektedir. 

Transdisipliner modelde çalışan ekipler amaçlarını açık bir şekilde belirlemeli ve her uzmanlık 
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alanı için belirlenen konuya yönelik uzmanlık, yetkinlik ve beceriler iş birliği içinde 

çalışılmalıdır (Tercan, Bıçakçı, 2016, s.162). Transdisipliner (disiplinler ötesi) yaklaşım, 

herhangi birkaç tekil disiplinin ötesine geçip, disiplinler arasındaki sınırların kalkmasını ve 

alanların ötesine geçilmesini belirtir (Aktan, 2007, s.28). Amaç evreni kavramak için gerekli 

bilgi bütünlüğünü sağlamaktır (Nicolescu, 1999, s.10). Özellikle günümüzde genetiği 

değiştirilmiş besinler, klonlama, kök hücre çalışmaları ve çevre sorunları gibi birden fazla 

disiplinin birlikte çalışması gerektiği konularda transdisipliner bakış açısının geliştirilmesi ve 

belirlenen konularda sadece üniversiteler değil aynı zamanda sanayi, kamu-özel sektörü ve sivil 

toplum kuruluşlarını da sürece dahil ederek farklı perspektiflerden sorunların ele alınması önem 

arzetmektedir (Meyer, 2007, s.207). 

4.1.İnternet ve Bilgisayar Devrimi 

İnterdisipliner çalışmaların hemen yanıbaşında 4. bilimsel devrim olarak ele alabileceğimiz 

internet ve bilgisayar devrimiyle birlikte küreselleşme adı altında siyasi, ekonomik ve kültürel 

yeni gelişmelerin ortaya çıktığı görülmektedir. Bu devrim dünyayı ''world wide web'' olarak 

sınırlamış ve dünyadaki tüm sınırların üstünde yeni bir ağ oluşturmuştur. Dünyanın artık köy 

olarak tanımlandığı bu dönem ulus devletlerin, toplumların, kültürlerin, etnik ve dini 

kimliklerin arasındaki bağları yeniden düzenlemiş ve global sorunların da ortaya çıkmasına 

sebep olmuştur. Sovyetlerin yıkılışıyla tarihin sonu tezinin ortaya konulduğu, liberal kapitalist 

ekonomik modelin tek çıkış yolu olarak addedildiği ve kültürden siyasete ekonomiden sosyal 

hayata ABD eksenli bir dünya görüşünün yükselişe geçtiği bu dönem 21. yüzyıla geçerken 

popüler kültür olarak tüm toplumları doğrudan veya dolaylı olarak etkilemiştir. Modernlik 

sonrası toplumlarda ve kültürlerde bilginin konumu değişmektedir. Son kırk yılda teknoloji 

hızla gelişmiştir. İletişim teorileri ve siber güvenlik, bilgisayar dilleri, haberleşme, data ve bulut 

teknolojisi, beyin dalgaları ve nörolojik çalışmalarda teknolojik dönüşümler bilgi üzerine ciddi 

etkiler yapmıştır. Burada bilgisayarların hegemonyası kendisini göstermiş ve bilgisayar 

teknolojisini etkili kullanan devletler çok hızlı bir gelişme göstermiştir. Bu gelişmelerle bireyler 

de bilgisayarlamış sanal dünyanın vatandaşı olarak adlandırılabilecek yeni bir tip ortaya 

çıkmıştır (Bolay, 2006). Sosyal medyanın gelişmesi ve her yaştan insana bilgiyi bir tık uzağına 

götüren bilgisayar ve internet teknolojisi, beraberinde popüler kültürle birlikte toplumsal 

zeminde yozlaşmalara, dezanformasyonlara hatta ulusal ve uluslararası halk hareketlerine yol 

açmıştır. 
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SONUÇ  

Batı'da modern bilim anlayışı, Aydınlanma Hareketi'yle birlikte şekillenmiş ve Newton'cu 

Mekânik evren anlayışı 17 ve 18. yüzyıllarda kurumsallaşarak 19. yüzyılda modern 

paradigmaların temelini oluşturmuştur. Doğa bilimlerinde ortaya çıkan bu devrim geçmişten 

kopuşu sağlarken doğa bilimlerini taklit eden sosyal bilimlerde de deney-gözlem odaklı teoriler 

ve metodolojiler gelişmiştir. Daha sonra teknik ve doğa bilimlerinde görülen elektromanyetik 

devrim, kuantum devrimi ve son olarak internet-bilgisayar devrimi sadece doğa bilimlerini 

değil aynı zamanda sosyal, siyasal, ekonomik ve kültürel hayatı etkilemiştir. Bu devrimlerin 

yanıbaşında yeşeren sosyal bilimler alanında modernizm, postmodernizm ve küreselleşme 

akımları değişen bu paradigmayı irdelemiştir. Batı'da doğa ve sosyal bilimlerde yaşanan 

gelişmeleri bütüncül bir perspektifle okumaya çalıştığımız bu makalede mevzubahis devrim ve 

akımların yanı sıra son olarak vurgulanması gereken husus dünyanın 5. bilimsel devrimin 

şafağında olduğudur. 5. bilimsel devrim yapay zekâ ve bilgi teknolojileri olarak 

isimleşmektedir. 2000'li yıllardan sonra ivme kazanan yapay zekâ çalışmaları toplumların 

siyasi, ekonomik, kültürel yapılarını değiştirecek yeni bir paradigma olma yolunda ilerliyor. 

Sadece mühendislik ve teknik bilimlere indirgenen yapay zekâ çalışmaları aslında geçmişte 

ortaya çıkan bilimsel devrimlerin toplumsal etkilerini gözardı etme tehlikesini taşımaktadır. 

Yapay zekâyı sadece teknik bilimlere indirgemeden, yapay zekâ siyaseti, yapay zekâ 

sosyolojisi, yapay zekâ ekonomisi, yapay zekâ hukuku gibi alt başlıklar oluşturma ve yapay 

zekânın toplumsal boyutu inceleme ihtiyacı hâsıl olmaktadır. Bu noktada yapay zekâ hakkında 

transdisipliner çalışmalar yapacak enstitütlerin kurulması ve farklı disiplinlerden olası çözüm 

önerileri ve öngörüler bir araya getirilmelidir. Bu bağlamda makalede bütüncül bilgi 

perspektifiyle ele alınan interdisipliner çalışmalarla alakalı birkaç öneri yapılması ihtiyacı 

doğmuştur. 

 1. Öneri: Dünyanın tematik sorunlarıyla alakalı transdisipliner çalışmalar yapılması 

gerekmektedir. Göç ve mülteci sorunu, çevre sorunu, din ve kültür çalışmaları gibi 

çoğaltılabilecek çalışmalarla uluslararası düzlemdeki sorunlara kolektif çalışma bilinciyle 

çözüm üretilmelidir. 

 2. Öneri: Bu alanlarda koordineli çalışacak ekiplerin oluşturulması ve müfredatın 

düzenlenmesidir. Bu konuda eğitimciler ve sosyologlar koordineli bir şekilde çalışma 

yürütmelidir.  

 3. Öneri. Bu çalışmada ele alınan bütüncül bakış açısının pratik yönü interdisipliner 

çalışmalar bağlamında ele alınmıştır. Bu noktada bir metod olarak transdisipliner çalışmalardan 
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faydalanabileceği ve ortak çalışma alanlarının oluşturulması gerektiği üzerinde durulmuştur 

ancak bu meselenin bir de teorik-zihniyet boyutu vardır. Bütüncül bilgi anlayışının ''Hikmet'' 

kavramı çerçevesinde Yaratıcı-Kâinat(Evren)-insan perspektifiyle ele alınması gerekmektedir. 

Bu noktada bütüncül bir insan perspektifi-felsefesi oluşturulmalıdır. İlm-i Kül ve Âlim-i Kül 

nazarıyla yapılacak bu çalışmalar, günümüz dünyasının karşı karşıya kaldığı yapay zekâ 

devrimine yeni bir ruh olabilir, hatta yapay zekânın insanı ve doğayı nesneleştirebilecek olası 

tehlikelerine karşı "Zamanın Vicdanı" olabilir; çünkü geçmişte de görüldüğü üzere teknolojizm 

ve popülizm tehlikesini yumuşatacak ahlaki değerlerden yoksun olunduğu zaman büyük 

yıkımlar meydana gelmektedir. Olası büyük felaketlerin önlenmesi için dünyayı bütüncül bir 

gözle okuyabilen, dünyaya ahlaki bir bakış açısı sunabilen, teknolojiyi çıkar, menfaat veya 

savaş için değil insanlığın faydası için kullanabilen ferdlerin yetişmesi elzemdir. Yine bu 

noktada Süleyman Hayri Bolay'ın bir makalesinde örnek verdiği Osmanlı'da okutulan Cihet-i 

Vahdet risaleleriyle alakalı çalışmalar yapılabilir. Süleyman Hayri Bolay bu risaleleri şöyle 

anlatmaktadır: ''Osmanlı düşünürlerine göre varlıklar bir bilim dalının konusu olamayacak 

kadar çeşitli ve geniştir. Dolayısıyla varlık alanlarıyla ilgili insan bilgisi genişledikçe yeni bilim 

dalları ve bilim alanları ortaya çıkmaktadır. Bu kadar bilim alanı ve bilim çeşidi, insan zihnini 

karıştırabilir; çünkü insan, aynı anda tümel (küllî) ile tekil (ferdî) olanı düşünmekte zorlanır, 

zira evrensel olanı düşünürken ferdî olanı, mesela ormanı düşünürken bir ağacı gözden kaçırır. 

Bu bakımdan Osmanlı âlimleri öğrencilerde zihin birliğini sağlamak; varlığın bütünlüğünü 

kavratmak; bütün bilimlerin belli ilkelerden çıktığını, belli noktalarda ortak diğer birtakım 

hususlarda ise farklı olduğunu kavratmak amacına yönelik olarak bu dersi verip kitap 

yazıyorlardı. Bu sebeple “cihet-i vahdet” risaleleri, insan zihninin bu bilim dallarını nasıl 

birleştireceği meselesini konu edinmiştir. Bu problem insanın ilgilendiği bütün alanları ve 

ihtiyaçlarını karşılayan, aynı anlayış içinde yaşarken ortaya çıkan çeşitliliklerin, farklılıkların 

felsefî olarak müsamaha ile karşılanması fikrinin irdelendiği eserlerdir. Bu anlayışta Osmanlı 

ülkesinin birliği ve bütünlüğü fikri de yerini almaktaydı.'' Osmanlı'da okutulan bu dersleri 

günümüzde ''Hikmet'' perspektifinden çalışmak fayda sağlayabilir.   

Son olarak makalemizi August Von Hayek'in bir sözüyle bitirmek istiyoruz. ''Sadece iktisat 

bilen iyi bir iktisatçı olamaz.'' Bu sözü günümüze uyarlayarak sadece siyaset bilimi, sosyoloji, 

felsefe, tıp veya mühendislik bilgisine sahip olmakla güncel sorunlara çözüm üretilmesi çok 

zordur. Disiplinlerin sınırlayıcı duvarları arasında sıkışıp kalmamak için, zamanı ve mekânı 

doğru tanımlamak için duvarları aşıp ortak alanlarda buluşulması gerekmektedir.  
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Özet 

Yeni bir dünya ve yeni bir yaşam adı altında gelişen batı modernizm algısı, siyasi, ekonomik, 

kültürel ve sosyal anlamda 21 yüzyıl ve geleceğe dönük restorasyonlar sonucunda “Bilgi çağı” 

olarak kendini yeniden tanımlamıştır. 

 

Bu liberal aklın karşısında ise İslam bireyden topluma ve toplumdan bireye dönük olmak 

kaydıyla denge, denetleme, hürriyet, hukuk ve adalet üzerine sistemli bir toplumsallık 

barındıran totalci bir düşünceyi esas almaktadır. 

 

Liberal aklın öngördüğü realite varlığını, güç ile doğru orantılı görmekte ve bu şekilde bireyi 

ve doğal olarak da toplumu modernite kafesi içine almaktadır. İslam ise güç adına oluşan kibir 

üzerinden bir tevazu ortaya çıkarmakla birlikte bu denklemin oluşmasına neden olan nefs ve 

şehvet duygusunu terbiye etme ve köreltip toplumsal bir ahlaki kurallar yığını ile iyiliğin 

paydaşlığını savunmaktadır. Bu sebeple bilginin gücü ile kuşatılan âdemoğlu, kuşatılmışlık 

manasında olan Rahmani sıfatı ile bilginin ve gücün görünenini değil özünü öğrenmekle 

mükelleftir ve buda bilgiye sahip olmakla orantılıdır. 

 

Öyleyse, Bilgi nedir ve ne amaçla kullanılmalıdır. Kişinin bilgiye olan isteği ve toplumla olan 

bağı nedir. Bilginin toplumla buluşturulmaması adına kendini odak noktası haline getirmek 

nasıl bir durum ortaya çıkarır. Bilgiyi ortaya çıkaran etkenler nelerdir. Neden bilgiye ihtiyaç 

duyarız. Bilgiyi yaşamsallaştıran değerler, bilgi ağacı, bilgi ve vahiy, bilginin muhtevası, 

kriminalize edilmiş bilgiler, bilginin ahlaki olma sorunu ve ahlaki değerler için kullanımı, 

bilginin ilimle olan bağı, kişisel bilgi ile ortaya çıkması beklenen fayda ve toplumsal değerler 

üzerine kattığı artı değer. Kişinin toplumsal bir varlık olması doğallığında bilgisinin de 

bütünlüklü bir hal almasını doğurmalı mıdır? Ya da kişi-bilgi ve toplum-bilgi bütünlüğü adı 

altında bir denklem kurmak akılcı bir tutum mudur? Acaba, Bilgi artı değer olarak görüle bilir 

mi?  Bu sebeple kişi, bilgi ve bilgi bütünlüğü ile oluşan toplumsal mozaik üzerinde bir hayli 

durulası durumdadır. 
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Deriz ki, bütünlüklü bilginin hayata iştirak etmesi ya da toplumsal bir aklın bireyden topluma 

dönüşmesi insanda derinlik, uzunluk ve hacim meydana getirir. Böylelikle insan hacim ile 

eşrefi mahlûk, derinlik ile akıllı canlı ve uzunluk ile kemale ermekte ve dolayısıyla bir canlının 

mana değeri ortaya çıkmaktadır. İşte Hz. Ali’ye ithaf edilen şu değerli söz bu noktada bir 

mihenk taşı gibidir. “İlim bir noktaydı ve cahiller onu çoğalttı”.   

 

Hayatın bireyden topluma ve toplumdan bireye olan akışı ve bu akış seyrinde ortaya çıkardığı 

realite hiçbir şeyin tek başına mana, anlam ve değer ortaya çıkaramayacağıdır. Bu sebeple insan 

tek başına nasıl ki, bir anlam taşımıyor ve bu sebeple toplumsallığa ihtiyaç duyuyorsa aynı 

durum bilgi içinde geçerliliğini göstermelidir. Bu nedenle bilgide tıpkı insan gibi salt bir yer 

veya bir ayrıcalıklı bölgeye değil tümevarımı ve tümden gelimi göz ardı etmeden, bütünlüğü 

parçalamadan ve aynı zamanda kendisini var eden özelliklerini koruyarak da varlığını anlamlı 

bir hale getirebilmelidir. 

 

İnsan denilen canlının tamamı ve kendini işlevsel kıldığı sıfatları göz önüne getirildiğinde ki, 

bunlar olmazsa olmazlarıdır. O zaman bireyin tek başına bir şey ifade etmediği ve edemeyeceği 

açıktır. İnsan sosyal, siyasal, kültürel, hukuki, ahlaki, ekonomik ve psikolojik ve 

sayabileceğimiz birçok değerler yığınıyla anılması gereken bir canlıyken bunun bilgi ile doğru 

orantılı olduğunu düşünmemek mümkün değildir.      

 

Bu durum bilgi ve bütünlüğü ile ilgilide bir sorundur. İlmi, bilimden koparmak, toplumsal 

kültürü, adetleri ve görenekleri modernize etme adı altında yok saymak, varlık sebeplerinizi 

görmezden gelmek ve ortaya çıkan anarşi durumu, aileyi bir arada tutan değerler, kişiyi 

kendisiyle ve toplumla buluşturan ve yaşamını anlamlı kılan faktörler. Toplumsal sorunlar 

noktasında ortaya çıkan durum ve insanları bir arada tutan paydalar, siyasi politik anlayış ve 

ideolojilerin yaşamsallaşması, hukuk ve adaletin tahakkümü ile yaşanan paydaşlıklar. Yani 

bireyin ve toplumun bu durumlarla olan bağının her hücresi totalci bir yaklaşıma muhtaçtır. İşte 

bu durumlara totalci değil de spesifik bir yaklaşım içinde olmak bireysel ve toplumsal kaos 

oluşturmaktan öteye gidememektedir.  “İslam tarihsel süreç içerisinde bir “AN” gibidir. 

Geçmişin eksik yönlerini tertiplemiş ve geleceğe olması gerekenleri aktarıp kendini anbean 

insanın ve toplumun aklında, kalbinde, vicdanında ve ahlakında yaşatan bir cevher olmuştur. 

Kim onunla bütünleşirse felaha kim de ondan uzaklaşırsa zillete düşer.” Bu sebeple bilgi kaosu 

halinden kurtulmanın tek yolu şüphesiz ayette de belirtildiği üzere; Hepiniz, toptan sımsıkı 

Allah'ın ipine sanlınız ve ne parçalayınız ne de parçalanınız. 
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Anahtar Kelimeler: Bilgi, Toplum, Toplumsal Birlik, Monoteizm, Ruh ve Beden 
  

Abstract 
The sense of western modernity that develops under the name of a new world and a new life 

has redefined itself as "information age" as a result of 21 century and future restorations in 

political, economic, cultural and social sense. 

Against this liberal mind, Islam grounds on a holistic thought that has systematic sociality on 

balance, control, liberty, law and justice. 

The reality that the liberal mind presupposes is that its existence is directly proportional to the 

power, and thus the individual and, naturally, the society is put into the cage of modernity. 

Islam, on the other hand, creates a modesty through the arrogance that arises in the name of 

power, and advocates the stakeholder of goodness with a blend of morals and lust that causes 

this equation to emerge and a blurred social moral rule. For this reason, the human being, 

surrounded by the power of knowledge is obliged to learn the essence, not the appearance of 

knowledge and power, and this is proportional to having knowledge. 

Well, what is knowledge, and for which purpose it should be used? What is the wisdom of the 

person for knowledge and the connection to society? What happens in a point to make yourself 

a focal point for information not to reveal knowledge into society? What are the factors that 

reveal the information? Why do we need information? Well, should a person become a social 

entity, should his knowledge become unified in its nature? Or is it rational to establish an 

equation under the name of person-information and society-information integrity? Could it be 

seen as information plus value? For this reason, the person is highly focused on the social 

mosaic formed by the information and information integrity. We say that, the fact that whole 

knowledge participates in life, or the collective transformation of a social mind, is brought to 

human being the depth, the length and the volume. Divine knowledge unifies with morality for 

truth, and this union designates the world by spreading itself to family life, social life and law, 

economics and politics. If this has not happened, human cannot create something rather than 

chaos in the world. This profession is better understood in the subtlety of Ibn Arabi’s definition 

of human being. Priority for human beings is inevitable as long as they are troubled with 

material problems. People who cannot see their awareness in their network of information 

become poor enough to recognize the strength and the strength that they need to strengthen. 

Although this incompleteness or poverty tries to shut down by strengthening over the matter, it 

separates the spirit from the blind, the deaf and the heartless, who will not see the purpose in 

the world. 

Keywords: Information, Society, Social Unity, Monotheism, Soul and Body 
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Giriş 

Şurası bir gerçektir ki, tarihi süreç içerisinde İnsanoğlu bir yandan bilginin kurbanı olmuş. 

Diğer yandan ise bilgi ile kendisinin ve dünyanın imar edilmesini sağlamıştır. 

 

İnsan bilginin kurbanı olduğunda hayata kaoslar dışında başka bir miras bırakamamıştır. Fakat 

insan kendi adına ve dünyanın imarı noktasında bilgiye yöneldiğinde ise medeniyetler ve büyük 

gelişmeler gösterdiği de tarihsel olarak gözler önündedir. İnsan bilginin doğru kullanımı ile 

ortaya çıkan gelişmeleri de dünya ölçeğine yaymayı da kendisine bir görev bilmiştir. Bilginin 

kaotik durumu bireysel ve toplumsal manada bir yanda mazlumlar diğer yanda zâlimler 

üretmiştir. Bu şekilde zâlim, bilgi ile mazlumu yönetmenin yollarını bulmuştur da denilebilir. 

 

1. Modern Çağda İslami Bilginin ve Kapitalist Bilginin Değeri   

Bilgi, hayatın üretim ve tüketim denklemi üzerinden yeni dönemin yani zamanın ruhuna göre 

kendini tekrardan şekillendirmiştir. Böylelikle kendini en iyi tarif edeceği, kavramsallaşarak bir 

gizem ile derinlik kazanacağı Bilgi Çağı illüzyonu ile medeniyet ve moderniteyi icat ederek 

günümüzün mucizevi kurtuluşu olarak topluma sunmaktadır. Bu yeni dil ile insanlığa toplumsal 

bir ivme kazandırmak istese de reel dünya bu gelişme üzerinden total bir fayda değil üstelik 

modernizm ve medeniyet adına toplumsal kölelikten başka bir şey görememiştir. Modernlik 

adına bilginin kaotik durumu medeni canavarlar üreterek yaşadığını düşünen ancak kitlesel 

manada büyük kayıpları yaşayan bir toplum ortaya çıkmıştır. Aşağıda da değineceğimiz gibi 

bunun en temel nedeni bilgi hırsızlığı üzerinden elde edilen güç esaslı akıldır.    

 

Kapitalist Modernite dehlizinde boğulan toplumların, sorunlarının çözümü noktasında 

aydınlarımızın Kapitalist modernitenin bir çözüm olarak sunduğu demokrasi ve özgürlükleri 

toplumsal ve bireysel sorunların çözümü olarak görmesi büyük bir anlayamama, algılayamama 

ve alternatif dil olma çabası ise göründüğü üzere sorunları daha da içinden çıkılmaz bir hale 

getirmektedir. IV asırlık ilmi birikimimiz düşünüldüğünde Müslümanların kendi gerçekliğini 

bir yapay düşüncenin üzerinden reform ve restore adı altında var etmesi ayrıca merkeze Batı 

eksenli düşünceyi almaları bu noktada anlaşılır bir durum değildir. 
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Biz Müslümanların bu durum da kişi, bilgi, ilim, toplum ve bunların ortak paydaş olma 

zorunluluğu olan Dini, medeniyet adı altında modernitenin kurbanı ettiğimizi acaba idrak 

etmekte miyiz?  Bilgi çağı olarak kendini her alanda dünyanın merkezi haline getiren Kapitalist 

modernite biliyoruz ki, henüz kendini tam manasıyla tarif edememiştir. Günümüzde bile ne 

zaman doğdu ve nereden başlatılmalıdır tartışması bir sonuç vermemişken kendi içerisinde 

yoğunca sorun yaşayan bu fikri, Müslümanların modernite ve medeniyet adı altında sürekli bir 

tariflendirme çabası aydınlatılmaya muhtaçtır. 

 

Oryantalist bilgi hırsızlığıyla beraber modernitenin kendisini, dünyanın ilim ve bilgi havuzu 

olarak görmesi bunun yanı sıra kendini medeniyetin beşiği olarak tariflendirmesi son derece 

problemli bir durumdadır. İnsanlık tarihi boyunca Tevhidin ve Takvanın yıpratılması sonucu 

beşeri değil ilahi bir alternatif olarak insanın kendi düşüncesine, yaşamına ve hayata karşı 

sunulan İslam’ın, Kapitalist Moderniteye alternatif bir tez olarak sunulmasını ise İslam’a 

yapılan en büyük haksızlık olarak düşünmekteyiz ve bu durum anlaşılır gibi de değildir. 

Bu noktada Batı, medeniyeti ya da modernizmi yaşamadığımızı düşünüyor ve bu anlamda biz 

Müslümanlardan reformlar bekliyor. Böylesi bir durumun kabulü ancak Tevhidi, ahlaki, sosyal, 

siyasal, ekonomik kalkınma ve toplumsal ilerleme boyutu Müslümanların tarihte 

gerçekleştiremediği düşünülürse bu merkeze kaymayı anlamak mümkündür. Lakin ilim 

hazinemiz ispatlıdır ki, biz Müslümanlar medeniyet ve modernleşme sorunsallığını çok 

önceden çözmüş ve bununla beraber insanlığın tüm sorunlarına dönük olarak teşhis ile tedaviyi, 

kişisel ve toplumsal olarak reçetelendirmiş durumdadır. 

 

Biz Müslümanlar için modern ve medeni bir toplum inşasının başlangıç noktası Hz. İbrahim 

a.s dönemi olarak görülebilir mi? Hatta daha da genişletirsek ilahi dinlerin emir ve buyrukları 

göz önüne getirildiğinde vahiye dayalı tüm ilahi dinlerin bu kategoriye girdiğini belirtmek 

mümkün müdür? Kesinlikle böylesi bir belirlemeyi görmezden gelmek mümkün değildir. 

Kaynak olarak Tevrat ve İncil’i tahrif olmaları sebebiyle merkez kabul etmeyenler açısından 

Kur’an, Hz. İbrahim a.s kıssasıyla açık ve net bir şekilde bu durumu ispat etmektedir. Peki, 

bizim burada kendimizi doğrulama adına sunduğumuz argümanlar nelerdir denirse, Tevhid, 

Şirk, Takva, Ahlak, Adalet, Nefs, Kültür, Sünnet, Kurban, Sosyal Adalet, İnfak, Zekât, Namaz, 

İktidar, Merkezi Güç ve Otorite, Yönetim, Adet ve Göreneklerin değişim ile dönüşüme tabi 

tutulması gibi her alanda hakikatin hayata, doğaya katıldığı ve kopmaz bağlarla bağlandığı 

düşünüldüğünde Müslümanların modernite ve medeniyetinin gayet tabi Hz. İbrahim a.s ile 

başlatılması mümkündür. Ayrıca, Âdemoğlunun kurtuluşunun tamamlanmış bir din olan İslam 

ile mümkün olacağı düşünüldüğünde bu önermemiz gayet makul bir taban da bulmaktadır. 



197 
 

"Hani İbrahim, babası Azer'e, "Sen putları tanrı mı ediniyorsun? Doğrusu seni ve kavmini 

apaçık bir dalalet içinde görüyorum" demişti" (Fahruddin Er-Râzi, Tefsir-i Kebir Mefâtihu’l-

Gayb; En’am Sûresi 74. Ayet) 

 

2.  Hz. İbrahim’in Milletler Katındaki Mümtaz Yeri 

Bil ki Cenabı Hak, Kur’an'ın birçok yerinde Hz. İbrahim'in davranışlarını, müşrik Araplara 

karşı delil olarak kullanmıştır; çünkü bütün milletler ve gruplar, Hz. İbrahim'in üstünlüğünü 

kabul etmişlerdir. Mesela müşrikler, Hz. İbrahim'in üstünlüğünü itiraf edip, kendilerinin O'nun 

soyundan olduğunu ikrar etmişlerdir. Yahudiler, Hıristiyanlar ve bütün Müslümanlar O'na saygı 

duyar ve O'nun üstünlüğünü, değerini itiraf ederler. İşte bu sebeple, tam yerinde olarak Cenabı 

Hak, müşriklere karşı münazarada O'nun durumunu nakletmiştir. 

 

Bil ki, bu büyük makam -ki bu dünya halkının ekserisinin O'nun üstünlüğünü ve mertebesinin 

yüceliğini itiraf ve kabul etmesidir, Hz. İbrahim'e nasip olduğu şekilde başka hiç kimseye nasip 

olmamıştır. Bunun sebebi şudur: Rabbi ile kulu arasında bir ahid bulunmaktadır. Nitekim 

Cenabı Hak, "Ahdimi bana verdiğiniz sözü yerine getirin, ben de size karşı olan ahdimi 

yapayım" (Bakara, 40) buyurmuştur. Binaenaleyh, Hz. İbrahim de, kulluk ahdini bihakkın 

yerine getirmiştir. Allah Teâlâ da buna, bazen icmalen, bazen de mufassal biçimde şahadette 

bulunmuş, tanıklık yapmıştır. İcmali şahadeti, şu iki ayette ifadesini bulmuştur: 

            a) Allah Teâlâ "Ve hatırlayın o zamanı ki, Rabbi, İbrahim'i birtakım kelimelerle imtihan 

edip de O, bunları tamamen yerine getirdiğinde... " (Bakara, 124) buyurmuştur. İşte bu, Hz. 

İbrahim'in kulluk ahdini tam olarak yerine getirdiği konusunda, Allah tarafından yapılan bir 

şahadettir 

            b) Allah Teâlâ'nın, "Rabbi ona: "Kendini Hakka teslim et " dediği zaman O, "Âlemlerin 

Rabbine teslim oldum." demişti" (Bakara, 131) ayetidir. 

 

2.1.Hz. İbrahim'in Muhatapları İle Münazarası 

 Mufassal olarak şahadetine gelince, bu Hz. İbrahim'in birçok makamda, "Tevhid"! (Cenabı 

Hakk'ın birliğini ispat; Allah'a eş ve ortak koşma itikadını iptal hususunda münazara 

etmesidir.                                                               
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Bu konuda Birinci Makam, O'nun, babasına karşı yapmış olduğu münazaradır; çünkü o 

babasına, "Babacığım, işitmeyen, görmeyen ve sana faydası olmayan şeylere niçin tapıyorsun?" 

(Meryem. 43) demiştir. 

İkinci Makam, O'nun kavmine karşı yapmış olduğu münazaradır. Ki bu da Cenabı Hakk'ın, 

"İşte o, üstünü gece bürüyüp örtünce bir yıldız görmüş," "Bu mu benim Rabbim?" demiş..." 

(Enam. 76-79) ayetlerinde ifade edilen husustur. 

 Üçüncü Makam, O'nun zamanının kralına karşı yapmış olduğu münazaradır. İşte bu sebeple o, 

"Benim Rabbim hem diriltir, hem öldürür" (Bakara. 25'de) demiştir. 

Dördüncü Makam, O'nun bilfiil kâfirlere karşı yapmış olduğu münazaradır. Ki bu da Cenabı 

Hakk'ın, "Derken o, bunları putları parça parça etti. Yalnız onların büyüğünü bıraktı, belki ona 

müracaat ederler diye... "(Enbiya. 58) vd. ayetlerinde ifade edilen husustur. Daha sonra Hz. 

İbrahim'in kavmi ise, "Dediler: "Onu yakın! Tanrılarınıza yardım edin, eğer bir iş 

yapacaksanız..." (Enbiya, 68) demişlerdir. 
“Hz. İbrahim (a.s), bu olaydan sonra, çocuğunu seve seve bağışlayarak şöyle 
demiştir: "Evladım, rüyamda seni boğazladığımı görüyorum. Bak artık ne 
düşünürsün?" (Saffat, 102). İşte bu duruma göre Hz. İbrahim'in gençlerden, gözü 
pek kimselerden olduğu sabit olmuş olur; çünkü o kalbini irfana Marifetullah'a; dilini 
burhana delil, hüccet; bedenini ateşe; çocuğunu kurban etmeye, malını da misafirlere 
teslim etmişti. Daha sonra O (a.s), Rabbinden talepte bulunarak, "Sonrakiler içinde 
benim için bir İhsan-ı sıdk ver (iyi namımı daima yaşat)" (Şuara, 84) demiştir. 
Binaenaleyh, Allah Teâlâ'nın keremine uygun olan, O'nun duasına icabet etmesi ve 
bu istekle elde etmek istediği gayeyi gerçekleştirmesidir. İşte bu sebeple muhakkak 
ki Cenabı Hak, O'nun duasına icabet etmiş, duasını kabul etmiş ve O'nu Kıyamete 
kadar, bütün din mensupları ve cemaatler için makbul bir zat kılmıştır. Araplar, 
O'nun üstünlüğünü kabul ettikleri için, şüphe yok ki Cenabı Hak, Hz. İbrahim'in 
kavmine karşı yapmış olduğu münazarasını, müşrik Araplara karşı bir delil 
kılmıştır." (Fahruddin Er-Râzi, Tefsir-i Kebir Mefâtihu’l-Gayb; En'am Sûresi 74. 
Ayet tefsiri) 
 

Burada dikkatimizi şu belirlemeye çekersek " O kalbini irfana Marifetullah'a; dilini burhana 

delil, hüccet; bedenini ateşe; çocuğunu kurban etmeye, malını da misafirlere teslim etmişti." Bu 

bağlamda her anlamda çağının büyük bir değişim ve dönüşümcüsü olduğu açıktır. Şirk 

üzerinden gelişen ilmi ve toplumsal kirliliği temizleme noktasında ilahi nur üzerinden topluma 

bir ivme kazandırarak çağın karanlığından toplumu kurtarmaya çalışmıştır. Bu Allah (c.c.) 

tarafından kendisine sunulan melekût âleminin bilgisiyle mümkün olmuştur. (Bkz; Kaynaklar 

kısmında Hz. İbrahim a.s hakkındaki diğer ayetler)     

 

 Özellikle bu ayetler bütünsel bir bakış açısı ile incelendiğinde ve yaşanılan coğrafya, kültür, 

müşrik din algısıyla şekillenen toplumsal yapı göz önüne getirildiğinde görülecektir ki, 

karanlığın içinde bir nur olarak ilahi hakikat Hz. İbrahim a.s aracılığıyla tecelli etmiştir. 

Böylelikle toplumsal manada yeniden bir diriliş ve uyanış gerçekleşmiştir. Bu geliştirici 
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durumun adı ilericilik ve yenilikçilik günümüz tabiriyle medenileşme ve modernizm değil de 

nedir? Burada üstünde dikkatle durulması gereken şey, insanın dünya ve ahret dengesini 

sağlama noktasında kurtuluşu İslam’da gören bir duruşa karşı Materyalist bir tez olan Kapitalist 

modernitenin bu güçlü ilahi vahiye edep sınırlarını aşarak kendini karşıt bir görüş olarak 

sunmasıdır.Bu noktada şu soru önem arz eder. Kapitalist Modernite, İslam karşıtı bir tez olarak 

tarihsel süreç içerisinde ortaya çıktıysa biz Müslümanlar neden kendimizi sanki karşı bir 

tezmişiz gibi sunarak büyük bir paradoks içindeyiz. 

 

İşte bunca realiteden hareketle deriz ki, böylesi bir halin ortaya çıkış nedeni, süreklilik arz 

etmesi, İslami ilim ve günlük kullanıma dayalı bilginin sürtüşmesi ile bilgi, bilginin kişi ile olan 

bağı ve bunun toplumsal bir bütünlüğü sağlayamamasından kaynaklıdır deriz. Bunun 

sonucunda ise kişi, süslü görünen dünyaya heves etmiş ve böylelikle dünyevileşme, 

sekülerleşme, toplumu büyük oranda bir yok oluşla yüz yüze bırakmıştır.Oysa İslam bu 

noktalarda daha kapsayıcı bir hayatın yolunu gösteriyor. Bireyden topluma ve toplumdan bireye 

dönük olmak kaydıyla denge, denetleme, hürriyet, hukuk ve adalet üzerine sistemli bir 

toplumsallık ile bağımsız bir düşünceyi değil totalci bir yaklaşımı esas alarak tartışmasız bir 

şekilde kendi farklılığını gözler önüne sermektedir. 

 

İşte bu safi, samimi ve hak temelli akla karşı Kapitalist sistem bilgiyi güç ile orantılı görmüştür. 

İktidarını kalıcı hale getirmenin yolunu ise toplumsal dengenin bozulmasında görmüştür. 

Dilsel, bilgisel, örfi tüm toplumsal kurumları kendine hedef seçerek küresel kölecilik algısıyla 

adaletten, hak ve hukuktan uzak bir sistem oluşturma çabası içerisindedir. Aynı zamanda 

bireyci yaklaşımlarla toplumsal kaoslar üreterek yönetimini sürdürmek istemektedir. Bu 

temelde her şeyi elinde bulundurmaya çalışırken aynı zamanda küresel merkezli bilgi halini 

alarak istenileni istediği kadar vermektedir. Bu şekilde toplumu kendine muhtaç hale getiriyor. 

Buna ek olarak kaoslar üretip bilgiyi doğruluğundan şüphe edecek hale de getirdiği 

söylenebilir.   

  

3. Bilginin Toplumsallaşma Zorunluluğu 

Bilgi bütünlüğü noktasında Kişisel Bilgi ve Toplumsal Bütünlük konu başlığının altına Tevhid 

ve Takva odaklı yaklaşmamız ise güç ve merkezileşme sonucunda ilahlaşma çabasına bir cevap 

olma adınadır.  Bu nedenle iktisadi, siyasal ve ideolojik değil olay ve durumlara İslami açıdan 

bakma zorunluluğunun kendini dayattığı bu zor günlerde dünyanın İslam’a nedenli ihtiyacının 

olduğu da ayrı bir gerçekliktir.  
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Biz Müslümanlara bu noktada büyük sorumluluklar düşmektedir. Elde ettiğimiz XV asırlık ilmi 

birikimi güçlü bir anlayışla paylaşıma açmalı ve toplumsal hafıza ile bu birikimi insanların 

lehine çevirmeliyiz. İnfak kurumsallığı çerçevesinde deriz ki, bir Müslüman elinde 

bulundurduğu artı maddeyi dönüşüme açmakla mükelleftir. Hâl böyle ise aynı nedenler 

kuşkusuz bilginin ve bütün toplumsal materyallerin artı değeri içinde geçerlilik arz etmelidir. 

Bu sebeple hem maddi hem de manevi artı değerin merkezileşmesi ve Tevhidin yıpranması 

sonucu gelişen durumun bilinmesi gerekir. İnsanlar istese de istemese de olaylar, olgular ve 

karşılaştığı sorunlar karşısında yetemeyen bir durum ile bazen büyük çaresizlikler yaşarlar. İşte 

insanın bu durumu bilgiyi kendinde hapseden kişi tarafından kullanılması sanki zorunluymuş 

gibi bir hal ortaya çıkarır ki, bu durum Şeytanı sürekli soldan bekleyen birinin ona sağdan 

yaklaşması gibi bir haldir. Bu şekilde toplum sürüler halinde bilgiyi elinde bulunduran kişinin 

etrafında toplanır. Bugün bunu teknolojik açıdan önde olduğunu iddia eden ülkeler ve 

şirketlerden tutâlim her alanda görmek de mümkündür; çünkü bu kişi bilgiyi gizemli ve kendini 

de bu gizemin sahibi olarak ortaya koymuştur. Bu şekilde bilgili kişi doğal bir hiyerarşi gibi 

görünen topluma zorunlu öncü olma durumu ile aslında bir fırsatçı olarak toplumu kendine 

muhtaç etmektedir. 

 

Bu sebepledir ki, iktidarı adına bilgiyi toplumsallaştırmaması gerektiğinin farkındadır. İşte bu 

mantığın sonucu ortaya çıkan kibir, gurur, yönetim hastalığı ve liderlik sorunu doğallık gibi 

görünen toplumsal ayrışmalar ve alt-üst ilişkisi ile toplumsal katmanlar oluşturmaktadır. Oysaki 

Allah’ın muradının bu olmadığını Hz. İbrahim’e (a.s) emir olunan şu ayette görmekteyiz. “Ey 

halkın başına geçen mağrur hükümdar! Ben seni dünya servetini birbiri üzerine yığmak için 

değil, mazlumun hakkını zâlimden alarak onun bana dua etmesine ihtiyaç bırakmaman için 

gönderdim, zira ben, kâfir dahi olsa mazlumun duasını geri çevirmem.” 

Önemli noktalardan biri de kişi-bilgi kendini ahlaktan ve adaletten soyutlamadan bilgi 

bütünlüğü-toplumsallığı yıpratmadan ve kendini topluma açarak bütünlüğü yani kemalat 

durumunu ortaya çıkarmalıdır. Belki de insanoğlunun yaşadığı tüm sorunların kaynağı da 

burada gizlidir demekte mümkündür. 

 

Bilgi ya da bilginin bütünlüğü yani toplumsallığı durumu ve bunların bileşkesi olan ilim 

Kur’an, Resul ve Ashabı tarafından “Nur” olarak görülmektedir. Allah’ın nuru, hakikatin 

şemsiyesinden kaçan, amelinde günahların bolluğu ve toplumun şeytansı durumu göz önüne 

alındığında nasıl fayda olarak dünya hayatında amele ortak olabilir. Kulun ameline göre 

kudretini esirgemeyen Rahman “Nuru” yayıyorsa ve bunun adı vahiy, bilgi, amel ve ilim olarak 



201 
 

bilinmesine rağmen bu nurun yayılmasına engel olan kişi ve öncüler nasıl olurda Sırat-ı 

müstakimde sabit ve toplumsal bütünlüğü sağlayıcı olabilir. “Bu nedenle İmam Şafii misalinde 

yaşanan şu durum hem bireysel hem de toplumsal manada üzerinde düşünülmesi gereken bir 

haldir. İmam Şafii ezber edememe durumundan ötürü hocası olan Veki bin Cerrah’a başvurur. 

Hocası ise günahlarından sıyrılması gerektiğini söyleyerek şunu belirtir. İlim bir nurdur. 

Allah’ın nuru ise günahkâra asiye gelmez der.” 
"Kalp, istidlal sırasında varılacak netice hakkında bir karanlık yani kararsızlık 
içindedir. Binaenaleyh kalpte ilk delil ile elde edilen bir inanç meydana geldiği 
zaman, bu istidlalin nuru, kalpteki diğer sıfatların karanlığına karışır. Böylece, nur 
ve karanlığın karışımı olan o durum sebebi ile kalpte bir şüphe meydana gelir. İkinci 
bir istidlal yapılınca, bunun nuru aydınlığı, birinci hale karışır. Böylece gitgide 
kalbin aydınlığı ve parlaklığı tastamam olur. Güneş doğarken, önce onun ışıkları 
gözükür. İşte bu, sabah vaktidir. Aynen bu şekilde, ilk istidlal, sabah vakti gibi olur. 
Sonra sabahın aydınlığı, güneşin gitgide tepe noktasına yükselmesi sebebi ile 
devamlı artar. Binaenaleyh güneş tepe noktaya zenit'e ulaştığında, aydınlık en 
mükemmel halini alır. İnsan da böyledir. 
İnsan ne zaman, Allah'ın mahlûkatının mertebelerini çokça düşünür ve tefekkür 
ederse, onun marifet ve Tevhid nurunun aydınlığı da o nispette parlak olur. Fakat 
âlemin güneşi ile ilim güneşi arasında şu fark vardır: Âlemin güneşinin 
yükselmesinde ve ışığının fazlalaşmasında, daha ileriye geçemeyeceği belli bir sınırı 
vardır, ama marifet, akıl ve Tevhid güneşinin yükselmesinin bir nihayeti ve ışığının 
artmasının bir sonu yoktur. İşte bundan dolayı, Cenabı Allah'ın "Böylece biz 
İbrahim'e göklerin ve yerin melekûtunu da gösterdik" buyruğu delil ve beyyinelerin 
mertebelerine; "Kesin İlme erenlerden olması için..." ifadesi de, tecelli nurları ile 
marifet ve Tevhid güneşinin aydınlıklarının derecelerine bir işaret olmuş olur. Allah 
en iyi bilendir" (Fahruddin Er-Râzi, Tefsir-i Kebir Mefâtihu’l-Gayb; En'am Sûresi 
73. ayet tefsiri) 
 

Ayrıca, İslam çoğu noktada iki cihan yani dünya ve ahret diğer yandan ruh ile beden endeksli 

düşünmeye sevk edicidir. İhlas sûresinde de geçtiği üzere her şeyin bir dengi vardır. Şüphesiz 

dengi, eşi ve benzeri olmayan tek şey Allah’ın (c.c.) zatıdır. Bu sebeple eşi ve dengi olan insan 

aklın yardımıyla bir ip gibi bir birine bağlanarak denge üzere bir sistem oluşturmak zorundadır. 

Bunun yolu ise ancak ve ancak tam teslimiyet ile mümkün olabilir. Sadece bu akıl ürünü olan 

bilgi toplumla birleşerek huzur ve güven sağlayabilir.       

 

Biliyoruz ki, güç toplumsallaşmayan ya da toplumsallaştırılmak istenmeyen ilahi adaletin 

önündeki tek engel olan kibrin sonucudur. Bu ise İslami açıdan bir temel taş görevi üstlenen 

infak kurumunun ortadan kalkması sonucunu doğurur. İnfak edilemeyen şeyler ise insanlar 

arasında minnet duygusu ile biadı ardından da kulluğun köleliğe eğrilmesi sonucunu ortaya 

çıkarır. İnfak salt maddi bir paylaşım Mekânizması değildir. İnfak, ortaya çıkan her türlü artı 

değerin paylaşımıdır ki, bunun içine maddi ve manevi, bilgi birikimi, toplumsal hafıza ve ilkeler 

anlamında her şeyin dâhil olduğu bir bütünlük mevcuttur. Bu anlamda kişi ve bilgi toplumsal 

anlamda odak noktası halinde olduğunu unutmamalıdır. 
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İnfak aynı zamanda insanın en büyük sınanma vesilesidir. İnfak aklın ve amelin sınanması 

açısından son derece önemli bir bireysel ve toplumsal işleyiş Mekânizmasıdır. İnfak, canlılık 

âleminde kullanılması açısından sadece insana ait bir özelliktir. Şayet insan dışında canlılık 

âlemi irade ve akıl sahibi olarak infak değil de menfi yaklaşsaydı sadece ürettikleri oksijenin 

bile ölçülüp biçilmesi bile hayat denen şeyin ortadan kalkmasına yeter de artardı. Bu noktada 

irade sahibi olan insan infak etmek zorundadır. Bunun adı günü gelir bilgi günü gelir mal ve 

mülk olur lakin paylaşmak mükellefiyeti, iradeye bırakılınca bunun da ister istemez bir 

sorumluluk gerektirdiği açıktır. Bu sorumluluk gereği artı değeri paylaşıma açmak insanın asli 

sınanma vesilelerinden biridir.    

 

Bu sebeple bilginin gücü ile kuşatılan âdemoğlu, kuşatılmışlık manasında olan Rahmani sıfatı 

ile bilginin ve gücün görünenini değil özünü öğrenmekle mükelleftir ve buda bilgiye sahip 

olmakla orantılıdır. Bu manada deriz ki, Bilgi nedir ve ne amaçla kullanılmalıdır. Kişinin 

bilgiye olan isteği ve toplumla olan bağı nedir. Bilginin toplumla buluşturulmaması adına 

kendini odak noktası haline getirmek nasıl bir durum ortaya çıkarır. Bilgiyi ortaya çıkaran 

etkenler nelerdir. Neden bilgiye ihtiyaç duyarız. Bilgiyi yaşamsallaştıran değerler, bilgi ağacı, 

bilgi ve vahiy, bilginin muhtevası, kriminalize edilmiş bilgiler, bilginin ahlaki olma sorunu ve 

ahlaki değerler için kullanımı, bilginin ilimle olan bağı, kişisel bilgi ile ortaya çıkması beklenen 

fayda ve toplumsal değerler üzerine kattığı artı değer. Bunların yanı sıra kişinin toplumsal bir 

varlık olması doğallığında bilgisinin de bütünlüklü bir hal almasını doğurmalı mıdır? Ya da 

kişi-bilgi ve toplum-bilgi bütünlüğü adı altında bir denklem kurmak akılcı bir tutum mudur? 

Acaba, Bilgi artı değer olarak görüle bilir mi? Bu sebeple kişi, özellikle günümüz açısından 

bakıldığında bilgi ve bilgi bütünlüğü ile oluşan toplumsal mozaik, özellikle günümüz açısından 

üzerinde bir hayli durulası durumdadır. 

 

Bu noktada üzerinde durmak istediğimiz konu ise kişi ile bilgi arasındaki ilişki ve bu ilişki ağı 

ile ortaya çıkan total bilginin ahlaki değerler eşliğinde toplumla buluşmasıdır. Hiç şüphesiz bu 

durumla beraber ortaya çıkması beklenen şey ise ahlaki bilginin toplumsallaşma 

zorunluluğudur. İlk toplumsal yapılardan tutâlim da bütün dinlerin yıpratılma noktası kuşkusuz 

bilginin tek elde muhafaza edilmesi ile bir toplumsal doku oluşturma adına merkezileşmesi ve 

bu temelde yönetimde merkezileşme ile bir iktidar olgusu oluşturmasıdır. Özellikle Anemizm-

Ruhçuluk süreciyle başlayan, Totem, Sabilik, Mecusilik ve mistik güçler eşliğinde kendini 

Rahip devletler ile doruğa çıkaran inanç sistemlerinde gördüğümüz en bariz durum böylesi bir 

önermeyi haklı çıkarmaktadır; çünkü geçmişten günümüze baktığımızda gücü ve bilgiyi 
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toplumun menfaatleri üzerinden değil kendi menfi sistematikleri içinde kabz eden bu akıl 

şekillendirdikleri iktidar olgusu ile bunu bir yönetim şekline dönüştürmeyi başarmıştır. 

 

Dinler ki, özellikle semavi dinler olarak bildiğimiz İbrahim’i dinlerin vurguları ve değiştirmeye 

çalıştıkları çarpık sistemler göz önüne getirildiğinde bu durum daha da rahat görünebilmektedir. 

Bunları şöyle özetlemek de mümkündür. Semavi dinlerin odak noktasında Şirk ve Tevhid 

tartışılamaz bir öncelik halindedir; çünkü toplumsal ayrışmaları ve bu ayrışmalar üzerinden 

toplumun köleleştirilmesi tamamıyla Tevhid algısı üzerinden gerçekleşen bir haldedir. Allah’a 
(c.c.) giden yolun kendi süzgeçlerinden geçmeden mümkün olamayacağı iddiasında bulunan 

müşrik akıl, bu durumu bir fırsata çevirmekten çekinmemektedir. Elde edilen bu fırsatlar kast 

sisteminden tutâlim da her alanda bir ayrışma ile idari bir şekil ortaya çıkarmıştır. Dünya 

nimetlerini kendi elinde bulundurma çabası piramitsel bir hiyerarşiyi ortaya çıkardığı gibi ahlak 

ve adaletten yoksun bir şekilde bu durumu iktidarları lehine çevirmişlerdir. 

 

Özcesi şöyle ifade edilirse, Tevhid sarsılırsa güç ortak bir mülkiyet değil kendini asil ve 

tartışmasız idareci olduğunu iddia eden sınıfın lehine döndürür. Kapitalizm ve liberal 

ideolojinin nefsi istekleri öncelik haline getirme çabası ve kalbi asıl sahibinden uzaklaştırarak 

egemenliğini tartışmasız bir kabule eriştirmesi bizlere bu şekilde bir değerlendirme fırsatı 

vermektedir. Bu aklın ürünü olan insan kalbi asıl sahibinden uzaklaştırarak her türlü dünyevi 

lezzetleri kalplerine yerleştirerek hem bireyselleşmiş hem de yalnızlaşmıştır. Bir sinede iki kalp 

ya da sevgi olmaz kuramsallığı bu nedenle önemli bir tevhidi cüzdür.Kişi, bilinç ağında 

gerçekleştirdiği yaşam tutkusu ile kendini var eden tüm Mekânizmaları akli bir mantığa 

oturtarak birikim meydana getirir. Bu birikim ya ham ya da iş gören diyebileceğimiz tüm 

değerleri kişinin zihninde toparlar böylelikle geleceğe yatırım olan birikimi yani ilmi oluşturur. 

İlim ise birikim oluşturduğu an itibarıyla kendini artık akla yatkın bir kelimeye devrederek bilgi 

dediğimiz şeyi sonuç olarak ortaya çıkarır ve kişi bu birikim ağını yani bilgi dediğimiz toplamı 

yaşamı idame etmek ve idare etmek adına kullanmaya başlar. 

 

 Bu çerçevede kişi hayata karşı kendini yetersiz gördüğü noktada birçoğumuzun da yaptığı gibi 

bir şeyin oluşturulması ya da işlevselleşmesi adına totali oluşturan diğer katmanlardan fayda 

sağlamaya başlar. İşte burada başvurduğu şey şahsın kendisi değil kendisinin de faydalandığı 

ve toplumsallıktan dolayı ortaya çıkan birikim olan bilgidir. Peki; burada elde etmeye çalıştığı 

şeyin adına yani bu birikim hali almış olan bilgiye nasihat denile bilir mi? Öyleyse hadisi şerifte 

söylenen Dinin bir nasihat olması durumu aslında dinin diğer bir manasının bilgi olmasını 

doğurur mu? Bu noktada fiil, fail ve meful ya da hak, hukuk ve adalet üzerinden ortaya çıkan 
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durum kişi, bilinç ve bilgi ile hem toplumsal hem de bireysel paydaşlık durumu ortaya 

çıkarmakta mıdır?   

 

İnsanı anlamlı kılan birçok noktanın varlığı bilinse de bunun en yalın hali bilgisi ve bu bilgiyle 

ortaya çıkardığı fiiliyatı yani amelidir. Sözü anlamlı kılan ve onu toplumla buluşturan şey de 

kesinlikle bilgidir, ve ancak bu şekilde, Bilgi ameli, amelde yaşamı beslediği oranda ahlak 

egemenli bir toplumun inşa yolu açılabilir. Bu temelde amel dediğimiz şey bir insanın 

görünümüdür ve görünümü anlamlı kılan şey ise ortaya çıkardığı realitedir. Bu realite ile karşı 

tarafın basireti tetiklenir böylelikle insanın ayna durumunu idrak etmesi ve bilgi ile beraber 

ortaya çıkması beklenen şey ise amelin bütünlüğüdür. Bu fiiliyatı ortaya çıkarabilen bilge 

insanda ise derinlik, uzunluk ve hacim meydana gelir ki, böylelikle insan hacim ile eşrefi 

mahlûk, derinlik ile akıllı canlı ve uzunluk ile kemale ermektedir. Dolayısıyla bir canlının mana 

değeri ortaya çıkmaktadır. İşte Hz. Ali’ye ithaf edilen şu değerli söz bu noktada bir mihenk taşı 

gibidir. “İlim bir noktaydı ve cahiller onu çoğalttı”.   

 

İnsanı, teklikten çokluğa yani toplumsal bütünlüğe ya da bilginin bütünlüğüne veya bilginin 

bütünlüklü olmasının gerekliliğine iten sebep bu denklem üzerinden şekillenir. İnsanlar 

kesretten tekliğe ve teklikten kesrete geçen bu aşamaları bir birinden koparmadan ve hayata 

bütünlüklü bir bakış açısı ile bakmadan bu derinlikli yapıyı yani insanı ve bilgiyi hakikate 

kavuşturamaz. İşte bundan ötürü kaos içinde kaos gibi görünen yada bir problem  gibi duran ve 

spesifik ya da kriminalize edilmiş bilgiler yığınlığı cevabını çoktan vermiş olmamız gereken 

bir soruyu tekrar karşımıza çıkarıyor. Bilginin bütünlüğü olmalı mıdır? Ya da böyle bir düşünce 

içinde olmak gerekir mi? Bilginin ilim haline dönüşmesi ile beraber ortaya çıkardığı birikim ve 

insanın birikimsel bir canlı oluşunun paralelliği ile gelişen bilim acaba böylesi bir soruyu sorma 

hakkı bizlere verir mi? 

 

Yaşam ya da adına hayat dediğimiz gerçek ya da görünen dünya, insan ve insanoğluna bir şey 

ispatlarcasına devinim içindedir. Bu devinim canlı bedende bir yandan latif diğer yandan kesif 

bir hal üzeredir. Hayatın toplumsal bütünlüğünün ortaya çıkardığı durum doğru bir ahlaki alt 

yapıyla paydaşlığı ortaya çıkarmalıdır. İnsanın sürekli bir halden hale geçişi ittifaktan hakikati, 

ihtilaftan garabeti doğurduğu biliniyor ise böylesi bir hal üzere halden hale geçiş içerisinde bir 

yaşam sürüldüğü aşikârdır. İşte bu hal, insanın bilgi, mana, anlam ve değer gibi varlık 

sebeplerini gözler önüne sererek bireysel ve toplumsal yaşamın ilkeleri noktasında bir yol 

haritası oluşturmalıdır. 
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3.1.Bilgi ve Mizan 

Yaşamın bireyden topluma ve toplumdan bireye olan akışı ve bu akış seyrinde ortaya çıkardığı 

realite biz insanoğluna göstermiştir ki, hiçbir şey tek başına mana, anlam ve değerler bütünlüğü 

doğurmaz ve ortaya çıkaramaz. Bu nedenle insan tek başına nasıl ki, bir anlam taşımıyor ve bu 

sebeple toplumsallığa ihtiyaç duyuyorsa aynı durum bilgi içinde geçerliliğini korumaktadır. 

Bu nedenle bilgide tıpkı insan gibi salt bir yer veya bir ayrıcalıklı bölgeye değil tümevarımı ve 

tümden gelimi göz ardı etmeden, bütünlüğü parçalamadan ve aynı zamanda kendisini var eden 

özelliklerini de koruyarak varlığını anlamlı bir hale getirebilmelidir. 

 

Tarih bize ispatlamıştır ki, yaşamı anlamlı kılan şeylerden en önemlisi, bireyin hayata olan 

katılımıdır. Bu temelde birey yetkinliği ve sorumluluklarını üstlendiği hayatı bütünlüklü bir 

şekilde idare etmeyi, tek başına bir anlam ifade edemeyeceği gerçeğiyle toplumsal bir katılımı 

ve ahlaki değerleri kendinde bütünleştirerek bireyden topluma ve toplumdan bireye akış ile 

hayatı anlamlı bir hale getirmekle mükelleftir. İnsan doğa olmadan nasıl ki, tek başına bir anlam 

ifade etmiyorsa bilgide bütüncül olmadığında ve toplumsallaşamadığında bir anlam ortaya 

çıkaramaz. 

Bu denklemi şu sebeple ortaya çıkarmaktayız. İnsan bilgisiyle kendini var eden bir canlıdır ve 

bu bilgi ancak paylaşıldıkça toplumsallaşa bilir ve yaşam bulabilir; çünkü teklik ve birlik, ilim 

ve bilgi kaynağı yalnızca Allah (c.c.) için bir mana ifade eder ve biz insanlarda bu kaynaktan 

beslenen canlılarız. Biz Âdem’e isimleri öğrettik ayeti de bilgisel aktarım ve bunun nesilden 

nesle aktarılmasının önemini gösteren ciddi bir değerdir. O’nun dışında biz canlılar ve doğadaki 

tüm mahlûkat birlikteliğe, birliğe ve bütünlüğe muhtacız. Bu nedenle tek başına anlam 

yüklenebilecek hiçbir şey yoktur ve tek başına hiçbir şey doğada bir değer ifade edemez. Bir 

şeyin değerini ortaya çıkaran şey zıttı, kullanımı, arz ve talebi, ihtiyaca verdiği cevap ve doğal 

seleksiyon ile ortaya çıkar. Bu sebeple bu devinimi hakikate uygun yaşamak bilgiye muhtaçlık 

doğuran bir durumdur.    

 

İnsan denilen canlının tamamı ve kendini işlevsel kıldığı sıfatları göz önüne getirildiğinde ki, 

bunlar olmazsa olmazlarıdır. O zaman bireyin tek başına bir şey ifade etmediği ve edemeyeceği 

açıktır. İnsan sosyal, siyasal, kültürel, hukuki, ahlaki, ekonomik, psikolojik ve daha 

sayabileceğimiz birçok değerler yığınıyla anılması gereken bir canlıyken bunun bilgi ile doğru 

orantılı olmadığını düşünmek abesle iştigaldir. Bu noktada insanı total anlamda 

düşündüğümüzde salt bilgisel değil her alanda bütünlüklü olma durumu da kendini 

göstermektedir.     
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Bu durum bilgi ve bütünlüğü ile ilgilide bir sorundur. İlmi, bilimden koparmak, toplumsal 

kültürü, adetleri ve görenekleri modernize etme adı altında yok saymak, varlık sebeplerinizi 

görmezden gelmek ve ortaya çıkan anarşi durumu, aileyi bir arada tutan değerler, kişiyi 

kendisiyle toplumla buluşturan ve yaşamını anlamlı kılan faktörler. Toplumsal sorunlar 

noktasında ortaya çıkan durum ve insanları bir arada tutan paydalar, siyasi politik anlayış ve 

ideolojilerin yaşamsallaşması, hukuk ve adaletin tahakkümü ile yaşanan paydaşlıklar. Yani 

bireyin ve toplumun bu durumlarla olan bağının her hücresi totalci bir yaklaşıma muhtaçtır. İşte 

bu durumlara totalci değil de spesifik bir yaklaşım içinde olmak tarihsel açıdan da açıkça 

göstermiştir ki, bireysel ve toplumsal kaos oluşturmaktan başka bir durum ortaya 

çıkarmamaktadır.    

 

Böylelikle şu önermeyi yapabilme gerekçemiz ortaya çıkar. Bilgiyi anlamlı ve güçlü kılan şey 

mevcudiyetini koruma adına bireyde sıkıştırmak değil bilginin paylaşımını sağlamak ve onu 

toplumsallaştırma zorunluluğudur. Bilgi anlaşılmak ve hayata katılmak ister. İşte bu sebeple 

bilgide insan gibi toplumsallaşmak ve bütünlüğü sağlamak zorundadır. Kuşkusuz bununda faili 

de insandır. 

 

Kişiyi topluma bağlayan şeylerden en önemlisi bilgisidir. Bilgisi olmadan fikir üretemeyeceği 

düşünüldüğün de toplumla buluşmak isteyen bir insanın bilgili olma zorunluluğu vardır. 

Toplumda, birikimle oluşan bu bilgi bütünlüğünü adaleti ve işleyişi koruma adına mizan ile 

bütünleştirmeyi görev haline getirmelidir. Ortak payda da ise oluşan bilgi ve bütünlük ancak bu 

şekilde geleceği inşa adına kullanıma dâhil olabilir. 

 

Burada bir gerçeğin altını çizmek gerekirse “hayat” alış veriş üzerine kurulmuş bir sistemdir. 

Bu sistemi değerli ve anlamlı kılan şey ise Mizanın kendisidir. Mizan olmadığında bu alış veriş 

özelden genele ve genelden özele, bireyden aileye ve aileden bireye ve en önemlisi de bireyin 

kendi kendiyle olan alış verişi doğru bir temellendirmeye sahip olamıyor. Bireyin dünya ile 

değil de ruhunun bedeniyle olan ilişkisinde ise mizan daha farklı bir yöntem seyretmektedir. 

Bireysel yaşanan alış veriş de ise Mizan, kemaletin açığa çıkışını sağlama ve bununla birlikte 

Hal’in mana ile doruk noktaya ulaşması sağlanabilir. Bu doruk noktanın devamlılığı ise 

kuşkusuz Toplumsal Mizan ya da bütünlüklü bir bilgi ve tamamlanmış bir kişilik ile 

mümkündür.Bu noktada Müfessir Fahrettin Razi’nin “Mizan” üzerine yaptığı şu belirlemeleri 

belirtmekte büyük fayda var: 
“İlmin büyük bir nimet olduğunda şüphe yoktur, ama mizana gelince, bunun 
sayesinde, nimetler arasında sayılmasını gerektirecek, büyük nimet olarak ne var?” 
denilirse, deriz ki: İnsanlar, aldatılmaktan hoşlanmazlar, hep buna karşı çıkarlar. Çok 
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önemsiz bir şeyde bile, hiç kimse, bir başkasının kendisine haksızlık yapmasına razı 
olmaz ve bunu kendisine bir hakaret sayar. Dolayısıyla, bunu karşı tarafın yanına 
koymak istemez. Yine hiç kimse karşı tarafın kendisine galip gelmesi fikrini 
benimseyemez. Binaenaleyh şimdi belirleme, ölçüp-tartma, böylece adaleti-dengeyi 
ortaya koyma olmasaydı, şeytan insanlar arasına, tıpkı cahil olmaları, sarhoş olup, 
akıllarının gitmeleri durumlarındaki gibi, öfkeyi, kini ve düşmanlığı daha fazla 
sokardı. Akıl ve ilim, âlemin mamuriyetinin devamına vesile oldukları gibi, adalet 
de aynı şekilde sebeptir. Bu hususta sebeplerin en özeli ise, mizan (ölçü-tartı) dır. O 
halde mizan da, mükemmel manada bir nimettir. Ancak yok olduklarında, nimet 
oldukları anlaşılan, su ve hava gibi, çok olduğu ve kolayca elde edildiği için, bunun 
nimet oluşu açıkça görülmez.” 

 

Mizanın toplum ve birey açısından nedenli önemli bir nimet olduğu tartışılmaz. Lakin mizanın 

oluşması dahi bir bilgiye ve toplumsal bütünlüğe dolayısıyla toplumsal bir dengeye ihtiyacını 

göz ardı etmemek gerekir. 

 

İslam ve Peygamberler tarihine baktığımızda bu anlattıklarımız bariz bir şekilde göze 

çarpmaktadır. Tevhidin yıpratılması ve maddi dünya şatafatına adlanıldığın da bozulan 

toplumsal denge adına Peygamberlerin büyük bir cefa çektikleri ve merkeze aldıkları ana fikir 

olması şaşırtıcı gelmemelidir. Bu dengeyi sağlamanın yolu ise İlahi bilgi, hikmet ve şeriat ile 

mümkündür.İlahi bilgi, Hakikat üzere Ahlak ile birleşir ve bu birleşim kendini Aile Hayatı, 

Toplumsal Yaşam, Hukuk, İktisat ve Siyaset kurumlarına sirayet ettirerek dünyayı dizayn eder. 

Bu olmamışsa şayet, emrine amade edilmiş dünyada insan kaos dışında hiçbir şey ortaya 

çıkaramaz ve kendisini tartışmaya devam ettirir. Bu sebeple bir nevi bütünlüğün mihenk taşı 

görevini üstlenen “Ahlak” kavramını ve tümleşik halini anlamak gerekir. Hayatı kaybettiğimiz 

yerden kazanmak istiyorsak bu her Müslüman için kaçınılmaz bir öze dönüşün zorunluluk 

halidir.Yayılmasını umut ettiğimiz hakikat üzere olan bilgi ve böylelikle ortaya çıkardığımız 

toplumsal bütünlük ahlak ile doğrudan doğruya bağlantılıdır. Bu sebeple kısada olsa ahlak 

üzerine biraz durmak gerekir. 

 

3.2.Bilgi ve Ahlak 

Ahlak, anlamlandırılması bakımından tarih boyu tartışmanın yoğun olduğu bir kavramdır. 

Ancak bu tartışmanın nedeni sorunlu bir kavram olduğundan değil uygulanışı noktasında ciddi 

bir toplumsal çöküş ve karşı refleks ortaya çıkarmasıyla alakalı bir durumdur. Bu nedenle 

Toplumun bir arada durması ve adil bir şekilde yaşaması ahlak denen şeyle doğru orantılı bir 

durumdadır. İnsanlık hukuki anlamda yasalar ile toplumsal bir güç ortaya çıkarmadığı dönemde 

ahlak toplumun iç ve dış hukukunu belirleyen temel etkendir. Kültürel bir miras olma özelliği 

ile coğrafik ve bölgesel anlamda yaşanmışlıkları bir çerçeve etrafında toplayan ve birey ile 
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topumun ortak buluşma noktası da “Ahlak” olarak görülebilir. Ahlak bir toplumun hem esnek 

duvarı hem de aynı oranda kasvetli görünen kalesidir. 

 

Bu nedenle bir toplumu ve kültürü değişime uğratma ya da yıpratma adına hamle 

geliştiriyorsanız ilk darbeyi onu en kolay değiştiren ahlaka uygulamak bizler açısından şaşırtıcı 

olmamalıdır. Ahlaki ölçüler değiştiğinde aynı oranda toplumsal bakış açınız ve birlikteliğinizi 

oluşturan tüm katmanlar da değişime uğrar. Özellikle günümüzde Kapitalist Modernitenin bir 

bölgeyi ele geçirmeden önce oraya liberal ahlakı taşıması anlatmaya çalıştığımız şeyin 

görülmesi bakımından dikkat çekicidir. 

Özellikle Milliyetçilik, Ulusçuluk ve Faşist ideolojiler esas itibarıyla toplumsal ve bireysel 

parçalanma dışında hiç bir şey ortaya çıkaramıyor. Bu nokta da İslami bir bakış açısıyla bu 

aklın hiçe sayılması ve alternatif olarak ortaya koyduğu Ümmet olgusu son derece önemli bir 

ahlaki ve toplumsal üst şemsiye barındırmaktadır. Ayrıca bireyin ahlaki zihniyeti üzerinden 

toplumla maddi ve manevi bir ticaret yaptığını da unutmamak gerekir. 

Bu anlamda deriz ki, Birey toplumdan aldığı ve topluma sunduğu şeyin nizamını-ölçüsünü 

ahlaki sistemiyle yapar. Yani özelden genele ve genelden özele bir bütün olarak bu durumu 

ortak bir üslup halinde yaşayabilmesini sağlayan şey yine “Ahlak” dediğimiz kavram üzerinden 

belirlenmektedir. 

 

Böylelikle insanın ahlaki manada karşısına çıkan Rahmani ve Şeytani durumlara verdiği 

refleksi bir yana kendinde bulundurduğu derinliği görmek açısından İbn Arabi’nin insana 

dönük tarifini ve bu kavramsallığı anlamak açısından yaptığı belirlemeyi paylaşmak gerekir. 

“Bir kimse söz konusu olduğunda bu, o kimsenin: "insanlık" ve "hayvanlık" diye iki 
farklı özelliği olmasıyla mümkün olmaktadır. İlk özelliğiyle o kimse "Kamil"dir ve 
bu anlamıyla da böyle bir kimse için Arapçada kullanılan kelime insan'dır. İkinci 
özellik ise o kimsenin maddi ve hayvani yanını gösterir ki bunun Arapçadaki 
karşılığı da "Beşer" dir. O kimsenin bu özelliğiyle ilgili sıfatı ise nakıs'dır yani 
eksiktir” (Toshihiko İzutsu- İbn Arabi’nin Fususundaki Anahtar Kavramlar).  
 

Bu açıklama fazlasıyla geliştirilmeye ve anlatılmaya muhtaç bir düzeydedir. Bu düzey öylesine 

bir derinlik barındırmaktadır ki, belki de yeniçağımızın üstünde durması gereken en büyük 

problemi ancak bu kavramsallık ile bir çözüme kavuşturulabileceğimiz inancındayız. 

 

Bu tanım büyük resmi ve oluşan kapsayıcı dengeyi anlamak açısından son derece önemlidir. 

Bu denge Ahret ve Dünya, Ölüm ve Yaşam, Varlık ve Yokluk, Kişi ve Toplum, Bilgi-İlim ve 

Bütünlük-Toplumsallık-Âlim arasındaki bağı görmek anlamında son derece önemlidir. 
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Özellikle mistik doğu dinlerinin dışında Sami Dinleri olarak bilinen ve Hanif-İbrahim’i, 

Yahudi-Musevilik, İsevi-Hıristiyan ve Müslümanlık da bu denge bir hayli önemli görünmekle 

beraber büyük ölçekte öne çıkarılmaktadır. Bu dinler açık ifadelerle, insanın kafasını karıştırmış 

olan yaşam ve ölüm ikilemine yeni ve farklı bir yöntem getirmiştir. Özellikle Cennet-

Cehennem, insanın kovulması, yasak meyve, ölüler diyarı, Yaşam ağacı, dünya ve ahret gibi 

olgulara da cevap olması bakımından bu karışıklıklar açılmaya ve aşılmaya çalışılmıştır. 

Musevi ve Hıristiyan dinlerinin kaynakları olan Tevrat ve İncil bu noktaları fazlasıyla 

irdelememiştir. Bunun ana sebebi bu dinlerin bir kavim dini olmasıdır. Bunun yanı sıra 

Tevrat’ın da ana kaynağı olan ve on emir olarak bildiğimiz ayetlerde, dünya ve ahret 

denkleminden ziyade önem verdiği şey Tevhid, adalet ve toplumsal yaşamın idaresi konularıdır. 

Kısaca belirtmek gerekirse Tevrat ve İncil’de cennet ve cehennem dünyanın yeniden 

yaratılması olarak betimlenir. İslam ise ölüm ve yaşamın nasıl gerçekleşeceği, ahret ve dünya 

arasında nasıl bir denklemin olması gerektiğini anlatır. Ne ahret ne de dünya öncelikli görülmez 

ancak insanın son durağının ahret olacağı vurgusuyla tıpkı on emir misali Tevhid, adalet, ahlak 

ve toplumsallık vurgulanarak dünyayı ahret için bir araç olarak görmemiz beklenir. 

 

“Bir kimse Dünyasını çok severse Ahretine zarar verir. Eğer bir kimse Ahretini çok severse 

dünyasına zarar vermiş olur.”  ve devamında diyor ki; “Baki yani ebedi olanı fani olana tercih 

ediniz.” Bu hadis gösteriyor ki, hayat bir dengedir. Bu dengenin ise bilgi ve bilginin amele 

dönüşmesiyle gerçekleşeceği ise aşikârdır. Bu sebeple öncelikle değer algımız ve toplumsal 

değer algılarımız doğru bir temellendirmeye muhtaçtır. Yoksa bilginin oluşturacağı 

toplumsallık yanlış bir ticaret üzere bizleri hüsrana uğratabilir.    

 

İslami değer algısı en iyi biçimde Âdem-Havva ve Habil-Kabil kıssalarında da kendini 

göstermektedir. Bu kıssalar değer, mana ve ahlaki ölçülerin anlaşılması için çok kıymetli 

bilgiler vermektedir. Âdem ile Havva kısaca bizlere kendini tanıma yani cins ayrımı, 

farkındalık, nefis ve irade için bir örnek olmuşken diğer yanda Habil ve Kabil ise nasıl yaşamalı, 

nasıl yapmalının dışında yaşam ile ölüm konusunda değerli bilgiler vermektedir. Hâl 

böyleyken, ana kaynaktan beslendiğini bildiğimiz ve kaynağımız olan bu yaşamdan bilgi neden 

insanın kendi aleyhine dönüşmüştür. Bu bilgi nasıl olur da büyük yıkım ve sorunların ana 

kaynağı haline dönüşmüştür. 

 

Habil ve Kabil kıssasına aşina olduğumuzda bu kadar ucuz bir şey Kabil’in katil olma sebebi 

olabilir mi? Sadece bir adak böylesi bir cinayeti ortaya çıkarmış olabilir mi? İşte bu duruma 

verilecek anlamlı bir cevap kırılma noktası oluşturmaktadır. Bunun cevabı yapacağımız tevile 
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göre kesinlikle hayırdır. Bu cinayet ile Kabil artık inancını yitirmiş ve dünyevileşmiştir; çünkü 

öldürdükten sonra muhasebe yapmakta ve pişmanlık yaşamaktadır. Kibir yüzünden düştüğü 

çaresizliği ancak bir kuşun yardımı sayesinde anlayabiliyor ve kardeşini toprağa gömüyor 

aslında bu acizliğinin farkına varma durumudur; çünkü kibirli, gururlu, cahil ve dünyevileşmiş 

insanın en açık karakteri bir şeyi veya olguyu gerçekleştirmek ancak sonunu hesaplamama 

üzerine kuruludur. Kabil tövbe etse de artık çok geçtir ve geri dönülemez bir yola girmiştir. İşte 

Kabil’in bu fiili kıyamete kadar biz insanoğlunun laneti olarak kalıcı bir hâl almıştır. Bu fiil 

insanın aşırı dünyevileşmesi sonucu Ahretini unutma noktasına getirmiş ve her hatırladığında 

tövbe etmiş olsa bile sürekli bir pişmanlık duysa da bir işe yaramamıştır; çünkü dünya insana 

süslü görünmüştür. Bunun dışında Kabil zenginleşmiş ve kibir artık Kabil’e egemen olmuştur. 

Toprağı ekip biçerek kendinde bir kudret var etmiş ve bu kudretin sarsılmaz ve yıkılmaz 

olduğunu düşünmüştür. Bu kibir hali Karun örneğinde de göründüğü üzere tanıdık gelmektedir. 

Oysa o kadar da kudretli olmadığı kardeşini öldürdükten sonra düştüğü çaresizlik ile beraber 

ortaya çıkmıştır; çünkü o kibirli ve kasvetli Kabil, bir ölüyü gömme ritüelini bile bir kuştan 

öğrenecek kadar zavallı bir halde ve yapmaması gereken bir fiil olduğunu geç kalmış olsa da 

ancak bir kuşun fiili ile idrak edebilmiştir. 

 

Burada anlatmaya çalıştığımız şey; öldürmeye dayalı bir bilgi ve güç ile her şeyi yapabilme 

yanılgısının parçaladığı hayattır. Oysa biz Müslümanlar ehli vasat ve denge toplumuyuz. 

Parçalamak, yıpratmak ve bunların üzerinden kişisel bir güç kazanma İslam terbiyesi dışında 

bir haldir; çünkü Müslüman bir birey tıpkı duvarın tuğlaları gibi bir birine kenetlenmiş bir 

yapıda ve bu terbiye üzerine kendini inşa etmiştir. 

 

Biz Müslümanlar inancımızı üç şey üzerine bina eden bir ümmetiz. Bunlar dil ile ikrar, kalp ile 

mutmain (emin olma) yani iman etme ve niyetlerimizle amel etmektir ve bu inancı ise huzur ve 

güven esasına dönük olarak yaşamsallaştırırız. Bu nedenle bize düşen bu olgular arasında bir 

denge oluşturmaktır. Ya da var olan dengeyi bozmamaktır da diyebiliriz. Ancak bu şekilde iki 

cihan insanlar açısından dengelenebilir. Bizler ki örnek ve vasat ehli olan Müslümanlar bu 

dengeyi nasıl bozmaktayız. Şüphe yok ki, Kalp ile iman tam olmadığında bu dilde münafıklığı 

doğuruyor, dil menfaate ve yalana alıştığında ise sonuç olarak amellerimiz de boşa gitmekte ve 

tıpkı suyun üzerindeki köpük gibi amellerimiz bizi kurtaran değil hüsrana uğratan filler olarak 

karşımıza çıkmaktadır. İşte Bakara Sûresinin ilk beş ayeti bize bu dengenin nasıl kurulması 

gerektiğini anlatan esaslar üzerine kurulmaktadır. 

 



211 
 

Bu toplumsal bakış açısının anlaşılması adına şunu söylemekte fayda var. İnsanın fıtratı 

toplumcu ama nefsi bireycidir. Bu sebeple Münafık bireyci, Mümin ise toplumcudur. Bunu 

dengeleyemeyen ademoğlu ise kaos dışında hiçbir miras bırakamaz. Bu mirasın ahlaki değerler 

ile mana bulması ancak Takva ehli tarafından mümkün olacaktır ve ahlaki değerlerin 

toplumsallaşması da aynı ölçekte büyük bir fedakârlığı gerektirdiği de bilinmelidir. İnsan takva 

farkındalığını ve hayat adına kendini manalandırmasını ancak kendini kesif bedenden 

çıkarmasına dayalı olarak kendini büyük okyanusta damla haline getirerek sağlayabilir.  

Bunları yaptıktan sonra ise bir anlamı da çukur olan infak meselesine sıra gelir ki, dünyada bir 

denge oluşturmak istiyorsak mevcut çukurları kapatmak zorunda olduğumuzun en açık emridir. 

Özellikle Kapitalist aklın faiz ile açtığı toplumsal çukurun İslam ehli açısından karşılığı 

kuşkusuz bir anlamı da çukur olan infak’tır. Bu her Müslüman’ın asli ve olmazsa olmaz ana 

görevidir. Bundan kaçan ve buna göz yumanın Müminlikten Münafıklığa giden yolu kendisine 

açtığını bilmesi gerekir. Bu Müslümanlar için son derece hassas bir kavramdır. Burada 

Müslüman’dan beklenen şey, aşağıda olanları yukarı ve yukarıda olanları aşağı indirmek 

sûretiyle ekonomik, sosyal ve siyasal anlamda toplumsal bir denge oluşturmaktır. İşte bunu 

yapabilen ve başarılı olanlar iktidarı bir amaç değil kendisi ve toplumu için bir araç olarak 

kullanmayı öğrenebilmiştir. Bu üç şeyi yapan ise doğal olarak Kur’an ve ondan öncekilere iman 

etmekte şüphe duymayacak ve ondan istenen yani kendisini Ahrete hazırlaması olayı idrak 

edilmiş olacaktır. İşte Dünya ve Ahret Dengesinin formülü diyebileceğimiz şey budur. Allah’ın 
(c.c) bizden muradının ve başarmamızı istediği paydaşlığında bu olduğunu böyle özetlemek 

mümkündür. Ancak bu şekilde insan vasfıyla yüzleşir ve bedene sıfatı olan ismi ile insan bu 

şekilde felaha kavuşabilir. 

 

Bunu ailesel bir faktör ve ticaret yaptığınızda yüklendiğimiz ağır yükün hukuk ile olan bağını 

ve ahlaki yasalar ile olan denklemini bilmeden anlamak ve anlamlandırmak da güçtür. İşte bu 

anlatımların yansıması bilgi ve tartışılamayacak toplumsal bütünlüğü korumak zorunda olan 

insanın görevidir. Yalnızlaşma bireyciliği ya da inzivada süreklilik hali bilginin daralması ve 

toplumsal kırılmaların en büyük etkenidir. 

Bu sebeple İlim bilindiği oranda bilgiden bilime dönüşmelidir, bilim ise anlaşılmaya ve 

yaşatılmaya muhtaçtır ki, bu şekilde bina edilmiş bir yapı bizi hakikate ulaştırsın. Dünyanın 

yaratılmasında kimsenin kabul etmediği görevi üstlenen insanın bunun dışında yapabileceği bir 

şeyde yoktur. 

 

Şimdi şöyle düşünebilirsiniz konumuz ile bu anlattıklarımızın paydaşlığı nedir. Bir defa ruh, 

nefis, ahlak, vicdan, erdem, zekâ, akıl ve kalp gibi varlık nedenlerimiz hiçlik üzere bina edilen 
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şeyler değildir. Totalde bunların tamamıyla oluşan insan doğal olarak bu etkenleri göz ardı 

ederek bir hayat süremez. Bu etkenlerin dışında da bir bilgi üretimine giremez Bu noktada bir 

şeyin altını çizmekte fayda var. Tezimizi de üstüne kurduğumuz Tevhid ve Takva anlatımımızı 

temellendirdiğimiz yegâne iki ana direktir; çünkü Tevhid bizleri şirk bataklığından muhafaza 

eder. İlahi varlığın tekliğine ve birliğine götüren Tevhid diğer yanda ise Takva ile 

döndürüleceğimiz yerin idrak edilmesi. Bu bilindiğinde dünyada tüm canlılığın arasında 

dengeyi oluşturan Teorik ve Pratik yani bir İnsanın mevcut hale gelmesini ve Salih amel denen 

pratik hayatı sağlayıcı görev Takva’nındır. Yani Takva bu denklemde fail olan insanın fiilini 

Salih amele bağlayarak totalde bir hayat sürmemizi sağlayan ana aktördür. Şunu bilmekte fayda 

görmekteyiz. İslam yaşamı parçalamadığı gibi parçalı ne bir bilgiyi nede böylesi bir toplumun 

hakikatini savunmamaktadır.    

 

Roger Garaudy’nin de bu noktada ifade ettiği şu belirleme önemlidir. “Bütün ilahi kitapların 

mesajı şudur; hepsi için ortak olan şey, sık sık tahrif olan, fakat çok sade bir öğreti olarak 

yeniden dile kavuşmasıdır. Tevhid, O’nsuz dünyanın kaos olacağı Allah’ın birliği; Takva 

dışında hiçbir insanın birbirinden üstün olmadığı insanların birliği, tabiat olaylarından ve tarihi 

olgulardan peygamberlerin sözlerine kadar ayetleriyle Allah’ın bize işaret ettiği hayatın 

anlamının birliği, Allah’ın iradesine uyarak insan toplumlarını ve dünyayı yeniden 

şekillendirmek için insanın ve eylem yapma ödevi.” 

 

Tevhid son Din olan İslam ve onun dili olan Kur’an ile artık güvenceye alınmıştır. Ancak Takva 

insanın iradesini görme anlamında beşere teslim edilmiştir. Yıllarca bilgiye dayalı olarak 

merkezileşen İlahi güce karşı Tevhid artık sarsılmaz bir dil ve yazıyla canlılık âlemini Allah’a 

yöneltirken güç havarileri ise Tevhidi kırma adına umutlarını Takva da bularak hedeflerinin 

yönünü değiştirmişlerdir. Yani artık bozulan şey Tevhid değil takvadır. Takvanın bozulmasıyla 

da aslında Tevhidin yıprandığını da göremeyecek kadar zahid olan cahiller haline getirildik. 

Kuşkusuz bu durumu anlayacak takvamız olmadığı için de hayal dünyamız bir türlü basiret ile 

gerçek dünyaya dönemiyor. 

 

Kendini bilme, tanıma, farkındalık ve sorgulama bir bilgi gerektirmektedir. Bu bilgi ilahidir. 

Ancak bilginin ameli ise insanidir. Bu paradoksu gören sistemler artık Allah (c.c) ile şirk koşma 

adına değil kulun takvasını yerle bir ederek şirk dönemini yeniden canlandırmaktadırlar. Kul 

yönelimi kendisine ve bilgisine dönük olarak gördüğünde de amelini tartışırken ameli ile 

diriltileceğini görmezden gelerek aslında Allah’a (c.c) şirk koşarak dünyevileştiğinin farkına bile 

varamıyor. Bunun sonucunda kapitalist sistem hem kendini ilahlaştırıyor hem de insanı 
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böylelikle kulluktan köleliğe dönüştürüyor. Bunların tamamı denge, adalet ve teslimiyet 

sorunudur. Yani takva sorunudur ve takva bilgiye dayalı çalışan bir algoritmadır. 

Kişi, Takva üzere bilgi, bilgi ile de toplumu oluştururken bütünlüğü sağlayıcı ana unsur olan 

Tevhid bu denklemin odak noktasıdır. Bu durum tamamıyla bütünlükçü bir yapıdır. Bu yapının 

oluşumu bilgi, devamlılığı ise takva iledir. Bu sorunsallığı fazlasıyla çoğaltmak da mümkündür. 

Ancak biliyoruz ki, yazının icadıyla beraber kişinin güçlenmesi ve bu güçlenme ile beraber 

ortaya koyduğu liderlik ve esas itibarıyla da bu durumun sonuç olarak ortaya koyduğu 

toplumsal kaos tarih boyu hep tartışıla gelmiştir ve en can alıcı soru gündeme gelmiştir. Kim 

kimin hizmetindedir ya da bir hizmet durumundan öte sorumlu bir davranış mı olmalıdır. İşte 

böylesi bir derinliği gören Hz. Ali (R.a.) şöyle bir belirleme yapmıştır. “İki tip insan benim 

belimi büker, birincisi zahid olan cahil, diğeri ise şerefini eksilten âlimdir”. 

 

Öncelikler sorunu kendi içinde bir diyalektik gereği bir an bir şey diğer an başka bir şeyin öncül 

olmasını doğurur. Bu ise ihtiyacın karşılığı olarak bilgiye dayalı bir komplekstir. Oysa biz 

Müslümanların görevi tek ve bir önceliği ve O’nun şemsiyesi altında totalde bir sorumluluk ve 

fedakârlık durumu ortaya çıkarmaktır. Bir şey talep edilmeden uygulayıcı olabilme erdemi bir 

kişisel ve toplumsal sorumluluk olmalıyken bizler bilginin menfaatine yenik düşenlerden 

olmaktayız.İnsan için öncelik sorunsalı maddiyata eğrildiği sürece kendini tanımlama ve 

uygulama sorunu yaşaması kaçınılmazdır. Kendi bilgi ağında farkındalığını göremeyen insan 

güçleneceği ve güçlendirmesi gereken özelliğini fark edemeyecek ölçüde fakirleşir. Bu 

eksikliği veya fakirliği madde üzerinden güçlenerek kapatmaya çalışsa da dünyadaki amacını 

göremeyecek körlerden, sağırlardan ve kalpsizlerden olarak ruhunu bedenden ayırır. 

 

Bir diğer önemli husus ise maddi ve manevi anlamda bölmek, parçalamak ve yönetmektir. Bunu 

Kapitalist akıl toplumları ve ülkeleri boyunduruk altına almak ve yönetmek adına kullanıyor. 

Peki, bu hangi argümanlar ile yapılıyor. Kuşkusuz Bilgi bunun tek cevabıdır. Öyleyse 

yönetilmek aynı zamanda bilgisel bir parçalanmayı gerektirecektir. Parçalanmak istenen bu 

bilgi toplumların kodlarıdır ve bu değişime uğradığında kendinizin dışında herkes olurken artık 

sadece kendiniz olamazsınız. Sonuç itibarıyla güdülmeye hazır köleler olmaktan öteye de 

gidemezsiniz. Burada bahsettiğimiz şey bilimsel bir kol adına bilim dallarının daha verimli 

çalışmasına bir eleştiri değildir. Bunun üzerinden elde edilmeye çalışılan irade hırsızlığıdır. 

Bununla beraber İslam toplumsal, siyasal ve ekonomik değerler ile bütünleşmiş bütüncül bir 

yaşamı inşa etme ve insanoğluna verdiği bilgi haznesiyle bir rehber görevi üstlenmektedir. 

Buradan hareketle Kur’an ayetleri bizleri ilk etapta ilahi varlığın mevcudiyetine ve adaletine 

sığınmaya iletirken bir yandan da insanların yıprattıkları onca değeri senkronize ederek yeni bir 
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toplumu inşa süreci başlatır. Burada dikkat edilirse ilk öncelik Vahdaniyet ve Ulûhiyettir. Kâbe 

içerisinde ve Kâbe’nin etrafında gerçekleşmesi beklenen ticaretin tek elde tutulmasına dönük 

olarak yapılan bir anlaşmanın varlığını bilmekteyiz. Mucize eseri bilginin ve bilgiç olarak güç 

sahiplerini acizlik içinde bırakan ve yeni bir toplumsal sözleşmenin ortaya çıkarılışı bir meydan 

okumadır. Eğer durum bu ise bu nasıl bir meydan okumadır. Şüphesiz şunu belirtebiliriz ki, 

yıpratılan tüm değerler ilahi nur ile insanın yönetimde ve idaredeki acizliğini bilgi ile yeniden 

yapılandırmasıdır. Ahlaki, sosyal, siyasal, ekonomik, kültürel tüm kodlar bütüncül bir bilgi ile 

yenilenirken bilgi de aynı oranda toplumsallaşarak güçlülerin sözleşmeleri sahifeler ile bir kitap 

halini almış ve toplumsal bir sözleşmeyi yani Kur'an-ı Kerim'i olmazsa olmaz bir ortak payda 

haline getirmiştir. Bu nedenle Vahyin Kitaba dönüşmesi büyük bir nimet olarak algılanabilir 

lakin en önemli noktası şudur ki, kitaplaşan bir bilgi artık sahibinin değil toplumun ortak 

değeridir.Ancak ne kadar o bilgiye sahipsiniz ya da o bilgi size ne kadar sahip işte bu değer 

algılarınız, beklentileriniz ve bizatihi kendinizle ilgili bir durumdur. Sahip olduğunuz tek şey 

sahip olamadığınız şeyler ise bu sizi kendinizin dışında bir düşünceye sevk etmelidir. İşte Takva 

yani farkındalığının farkında olmak, diğer bir deyişle takva farklılıkların farklılıklarla bütünsel 

yaşaması demektir. Bunu yapacak insan ve yaptırabilecek tek şey ise Allah’a (c.c) olan teslimiyet 

bağıdır. Bu büyük fedakârlık insanı âlemlerin içinde denge unsuru yapmıştır. Bu farklılıkla 

diğer âlemlerin ilahi düzeni insanın kendi âleminin içindeki düzenden sıyrılarak bizleri irade 

sahibi yapmıştır. İradeye sahip olma bilgisi âlemin içinde bir cüz olduğunu böylelikle âlemi 

imar etme sorumluluğu ise bütünlüklü olmayı doğurmaktadır. İşte bu sebeple kişi bilgiden, bilgi 

bütünlükten, bütünlük ise toplumsallaşmaktan başka bir yaşam alanı bulamaz.    

 

İşte bu şekilde insanlar takva üzere kendini ve aynı oranda toplumunu algılayarak uzun bir yolu 

sağlam bir ipe tutunarak ayrılmadan ve ayrışmadan Tevhid şemsiyesi altında yürümeyi 

başarabilmiştir. Ardından kararlar ve uygulamalar ile ortak akıl ile idare ehli yani Şura oluşmuş 

ve ilahi bilgi coğrafyadan coğrafyaya yayılmıştır. Bu durum Saltanat aklına teslim edilene kadar 

çeşitli sorunlarla yüzleşmiş olsa da özünü muhafaza ede gelmiştir. 

 

Bu tarihsel süreç bir yandan takva ehlini hakikat denizinde bir damla yaptıysa da diğer yandan 

ilahi bilgiyi elinde bulundurduğunu iddia eden şarlatanların hakikat yalanlarıyla toplumsal bilgi 

tekrar güç hastalığına bulaşmış ve kişilerin elinde bir oyuncak haline dönüştürülmüştür. 

Böylelikle yine toplumsal anlamda bir ayrışma ve özünden kopuk bir yönetim algısı kendini 

açığa çıkarmıştır. Bizim kanaatimize göre toplumun ayrışma içinde oluşu bir realitedir. Bu 

realite ise tabakalar, katmanlar, sınıflar ve kastlar oluşturarak bir kölelik zinciri oluştursa da 

İslam böylesi bir sınıflandırmadan beridir; çünkü İslam sınıflandırmayı Takva ile yani kendini 
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bilme, kendini anlama ve muazzam bir kul olma yönünde değerlendirmektedir ve Allah’a (c.c) 

kul olanın ise kula köle olamayacak kadar şeref barındırdığı bilinmektedir. Diğer sistemlerin 

bilgi süzgeci ise kulun kula olan köleliliğinin dışında bir sonuç doğurmamaktadır. Bu toplumsal 

yapıların tamamını bilgi ve bilginin kullanımından ayrı göremeyiz. 

 

İlim talebeleri ve özellikle toplum bilimcilerinin unutmaması gereken son derece önemli husus 

ise bütünlüğü parçalardan, parçaları da bütünden ayrı göremeyeceğimiz gerçekliğidir. Bunu son 

olarak şöyle bir örnekle açıklamak isteriz. Sesin varlığı ve bu varlığın ihtiyaç duyduğu anlam 

olan harfler ve harflerden ortaya çıkan kelimelerin birliği ile oluşan değer ve bu birliğin ortaya 

çıkardığı cümle ile mana, bütünlüğün insani ve İslami açıdan nedenli önemli olduğunu gösteren 

son derece önemli bir örnektir. Bu da bizlere gösteriyor ki bütünlük dilsel, bilgisel ve toplumsal 

bir zorunluluktur. İşte bu büyük bütünlüğe de bizler Din ya da İslam demekteyiz.  

 

Bizler sürekli durduğumuz yerden hayata anlam vermeye çalışıyoruz, ama bütünlüğün ne denli 

önemli bir durum olduğunu doğaya, canlılara, uzaya ve yıldızlara, bedenimize bakarak bile 

anlamaktan uzak bir hayat sürmekteyiz. Şöyle düşünsek bir anlığına, yer olmasaydı göğe, 

toprak olmasaydı suya, erkek olmasaydı kadına, beden olmasaydı ruha, insan olmasaydı 

Kur’an’a, insan olmasaydı bilgiye ne ihtiyaç olurdu. Bu değerleri bir birinden kopardığımızda 

ortada hayat diye bir şey kalacağını düşünebilir miyiz? 

 

Burada İslam kültürünün bütünlüğü açısından önemli gördüğümüz diğer bir konuda yazımsal 

kültürümüz ve ilim haline dönüşmüş olan Tefsir ilmidir. Tefsir ilmi bir anlamda bilgi 

bütünlüğünün olmazsa olmaz bir hal üzere olduğunun da ispatıdır. Bilindiği üzere tefsir ilmi, 

bilgi parçaları üzerinden bütüne giden totalci bir akıl üzere inşa edilir. Kur’an, Sünnet, Hadis, 

Fıkıh, Gramer (Sarf, Nahv, Akaid, İştikak, Kıraat, Belagat) İlmi, Usulü Hadis, Usulü Fıkıh, 

Mantık, Coğrafya, Kültür (Örf, adet, gelenek), Siyaset, Sosyal ve Siyasal doku, Nedensellik 

ilkeleri, Nasih ve Mensuh yani bunların tamamına vakıf değilseniz Tefsir ilminde söz sahibi 

olamazsınız.      

 

Tefsir ilmi açısından iki kapak arasına bir yazı yazmanız bunca ilmin bilgisine vakıf olmanızı 

gerektirmektedir. Aslında burada en önemli husus şudur. Bunca bilgi ile yapılan tek şey 

Kur’an’ın anlaşılması adınadır. Yani gelen bir bilginin bile bunca ilimin bilinmesi ile anlaşılır 

olması bilgi, bilginin bütünlüğü ve bunun faili olan insanın nedenli değerli olduğunun bir 

ispatıdır.    
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SONUÇ 

"Akıl sahibi olup da nefsine mağlup olmamış kişi için günün içerisinde belirli saatleri olmalıdır. 

Bu saatlerin birinde Rabbi'ne münacat etmeli yalvarmalı, diğerinde Allah'ın yarattığı varlıklar 

hakkında tefekküre dalmalı, bir diğerinde nefsini muhasebe etmeli, bir başka saatte ise 

helalinden yiyecek ve içeceklerin temini ile meşgul olmalıdır. Akıllı olan kimse ancak üç şey 

için yer değiştirip intikalde bulunur. Bunlar; Ahreti için hazırlanmak, hayati ihtiyaçlarını düze 

koymak ve haram olmayan nesnelerden faydalanıp lezzet almaktır. Akıllı kişi zamanını iyi 

değerlendirmeli, kendi durumuna yönelmeli ve dilini muhafaza etmelidir. Sözünü mesuliyet 

bakımından amelden sayanın konuşması az olur ve ancak kendisi için lüzumlu ve faydalı olan 

şeyleri konuşur." (İbni Esir, İslam Tarihi, Hz. İbrahim a.s'a inen suhuf)        

 

Tamamlanmış ve kemale ermiş İslam’ın insanlara sunulmasından da anlaşılacağı üzere parçalar 

bir bütüne kavuşmadan mana, değer ve anlam taşıyamazlar.          

 

“İslam tarihsel süreç içerisinde bir “AN” gibidir. Geçmişin eksik yönlerini tertiplemiş ve 

geleceğe olması gerekenleri aktarıp kendini anbean insanın ve toplumun aklında, kalbinde, 

vicdanında ve ahlakında yaşatan bir cevher olmuştur. Kim onunla bütünleşirse felaha kim de 

ondan uzaklaşırsa zillete düşer.” Bu sebeple bilgi kaosu halinden kurtulmanın tek yolu şüphesiz 

ayette de belirtildiği üzere; Hepiniz, toptan sımsıkı Allah'ın ipine sanlınız ve ne parçalayınız ne 

de parçalanınız. 
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Özet 

Son yüzyıllarda görülen hızlı değişimler ve karmaşık hayat tarzları, farklı ilim dallarından 

uzmanların birlikte çalışmalarına olan ihtiyacı arttırmıştır. Artık hemen her ülkede kolektif 

çalışmalarla içtihat üreten fetva kurulları bulunmaktadır. Bu kurullarda dinî/naklî ilimlerin yanı 

sıra tıp ve iktisat gibi alanların uzmanları da katkılar sunmaktadırlar. Çağımıza özgü bu içtihat 

yöntemi, bir taraftan bireysel olarak üstesinden gelinemeyecek sorunlar karşısında istişare ve 

yardımlaşmaya dayalı çözümler ortaya koyarak sağlıklı sonuçlar elde edilmesini 

amaçlamaktadır. Diğer yandan ise bu tür bir içtihadın, Müslümanlar arasında kaybolan otorite 

boşluğunu doldurmaya yönelik bir işlev görmesi ve bireysel fetvalarla Müslüman halkın aklını 

karıştıracak aykırı seslere karşı bir önlem olması beklenmektedir. Ne var ki, anılan kurulların 

nasıl yapılandırılacağı, söz konusu faaliyetlerinin klasik içtihat teorisi ve fetva usulü 

bakımından nasıl temellendirileceği ve çalışma usullerinin nasıl olması gerektiği gibi sorular 

henüz tam olarak cevaplandırılabilmiş değildir. Vakıada yaşanan bazı problemler de anılan 

kurullara ve kolektif içtihat kavramına karşı çeşitli itirazların yükselmesine neden olmaktadır. 

Bu çalışmada kolektif içtihat kavramını ortaya çıkaran süreç ve çağımızdaki fetva kurullarının 

çalışmaları değerlendirilmiştir. 

 

Anahtar Kelimeler: Fetva kurulları, Kolektif içtihat, İstişare. 
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FUNCTIONALITY OF FATWA COUNCILS AND COLLECTIVE IJTIHAD  
AS AN EXAMPLE OF INTERDISCIPLINARY WORK 

Abstract 

The rapid changes and complex lifestyles of the last centuries have increased the need for 

experts from different disciplines to work together. Now in almost in every country there are 

fatwa councils that produce ijtihad with collective work. In these councils, experts from such 

medicine and economics fields as well as experts from religious sciences, offer contributions. 

This method of ijtihad, which is peculiar to our age, on the one hand, contributes to the 

achievement of healthy results by providing solutions based on consultation, in the face of 

problems that insoluble alone. On the other hand, it is expected that such an ijtihad will function 

to fill the void of authority lost among the Muslims, and will be a measûre against the contrary 

voices that will confuse the Muslim people using the individual fatwa. However, questions such 

as how to will structure those councils, and how to base their activities perspective of classical 

ijtihad theory of and fatwa method, and how the working procedures should be done are not yet 

fully answered. Also some problems experienced in practice also raise various objections 

against the mentioned councils and the concept of collective ijtihad. In this study, it was 

evaluated the process that leads to the concept of collective ijtihad and the workings of fatwa 

councils. 

 

Keywords: Fatwa councils, Collective ijtihad, Consultation.  
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Giriş 

Dinî konularda açıklamalarda bulunmalarıyla gündeme gelen ve zaman zaman yeni dinî 

hükümler üreten fetva kurulları, çağımıza özgü bir olgudur. Bu kurullar hakkında “fıkıh 

meclisi”, “fıkıh akademisi”, “şerʻî heyet”, “fetva heyeti”, “fetva komisyonu”, “şerʻî kontrol 

heyeti”, “danışma kurulu” ve “din işleri yüksek kurulu” gibi isimler kullanılmaktadır. Çalışma 

alanları bakımından aralarında bazı farklılıklar olabilse de çeşitli ülkelerde bu tür adlarla anılan 

kurulların ortak özelliği, dinî sorulara cevap üretmeleri ve dinî konularda karar verici bir 

topluluk olmalarıdır. Bu kararlar naslardaki bir hükmü veya önceki fakihlerin bir içtihadını 

aktarma şeklinde olabildiği gibi naslarda açıkça bulunamayan bir konuda yeni bir hüküm ortaya 

koyma/içtihat şeklinde de olmaktadır. Bu bakımdan mezkûr kurulları ifade için bu çalışmada 

fetva kurulları tabiri tercih edilmiştir; çünkü fetva kavramı da ister yeni bir içtihat şeklinde 

olsun ister geçmişteki bir hükmü nakletme şeklinde olsun, bir dinî soruya verilen cevap 

anlamına gelmektedir. Geçmiş yüzyıllarda da dinî meselelere cevaplar aranırken zaman zaman 

istişareye başvurulduğu bilinmekle beraber, günümüzdeki fetva kurullarının ayırıcı özelliği, 

karar verici konumunda bir ferdin değil bir topluluğun bulunması ve bu topluluktaki fertlerin 

her birinin eşit söz ve oy hakkına sahip olmasıdır. İstişarede ise, kendisine danışılan ve görüş 

paylaşan kişiler birden fazla olsa bile nihayetinde karar verici tektir. Örneğin Hz. Peygamber 

(s.a.v.) Bedir esirlerine nasıl muamele edileceği gibi konularda sahabe ile istişare etmiştir. 

Ancak bu tür görüş alışverişi, nihai kararın ortak olduğu anlamına gelmemektedir; nihai kararı 

veren Hz. Peygamberdir. Fetva kurullarının ortaya koyduğu çabalar ise “kolektif içtihat”, “toplu 

içtihat”, “grup içtihadı,” “heyet içtihadı”, “müşterek içtihat”, “fıkıh akademisi kararı”, “kurul 

kararı” ve “kurul fetvası” gibi adlarla anılmaktadır. Fetva kurullarındaki kararlar, üyelerin 

çoğunluğuyla veya ittifakıyla alınmaktadır. 

Dinî sorulara cevap aramada kolektif içtihat yöntemine başvurulması, öncelikle son yüzyıllarda 

toplumsal hayatta görülen hızlı değişimlerin, karmaşık hayat tarzlarının ve ilimler arasında git 

gide artan mesafenin ortaya çıkardığı bir durumdur. Bu tür etkenler, hayatın her alanıyla ilgili 

bilgi üretmek durumunda bulunan “ulemâ”nın birlikte çalışması ihtiyacını arttırmıştır. Artık 

günümüzde meseleler o kadar çoğalmış ve her bir mesele o kadar çok ilim dalıyla ilintili hale 

gelmiştir ki, ilim dallarının her birinde meydana gelen derinleşmeler ve artan müktesebat göz 

önüne alındığında ferdi bir çalışma ile çözüm üretmenin yeterli ve sağlıklı olamayacağı kanaati 

yaygınlaşmıştır. Bugün günümüz meselelerinden birçoğunun çözümüne ilişkin 

gerçekleştirilecek bir içtihat; iktisat, tıp ve hukuk gibi alanlardaki uzmanlardan yardım almayı 

gerektirdiği gibi ilahiyat alanındaki farklı branşlardan da yararlanmak gerekmektedir; çünkü 

çağımızda ilahiyat alanının alt uzmanlıklarında da branşlaşmalar derinleşmiş ve bunun 
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sonucunda diğer dinî ilimlerde yüzeysel kalma riski, başka bir deyişle, bütünlüğün 

kaybedilmesi riski ortaya çıkmıştır. İşte kolektif içtihat çağrılarının ardında, kaybedilmekte 

olan bütünlüğün sağlanması ve bir fertte gerçekleşmesi zor görünen bilgi bütünlüğünün, farklı 

alanlardaki ilim adamlarından oluşan bir heyet ile giderilmesi fikri bulunmaktadır. 

Dinî sorulara cevap üretme bağlamında bilgi bütünlüğünden söz edildiğinde, bu bütünlüğün 

mümkün olup olmadığı ve mümkün ise bundan kastın ne olduğu gibi sorulara cevap aramak 

gerekmektedir. Nitekim bu konuda İslam tarihi boyunca benzer tartışmalar yapılmış ve bu 

tartışmalar genellikle “mutlak müçtehid” kavramı etrafında cereyan etmiştir. 

İslam düşünce geleneğinde müçtehid kişi, içtihat faaliyetinde bulunan fakihtir. İçtihadın tercih 

edilen bir tarifi ise şöyledir: “fakîhin, herhangi bir şer’î hüküm hakkında bir zan elde edebilmek 

için olanca gücünü harcamasıdır.” (Esen, 2012, s. 60) Tarifteki kayıtlar içtihat alanının fıkıh 

kapsamında olduğuna da işaret etmektedir. Ancak bu alan tayininin geçmişte genel itibarıyla 

sadece ilim dalı bakımından bir ayırıma işaret ettiğini belirtmek gerekir. Yoksa din âlimleri 

arasında günümüzde olduğu biçimde ve diğer ilimlere mesafeli duracak şekilde indirgemeci bir 

branşlaşma olmamış, âlim sayılan kişiler dinî/naklî ilimlerin genelinde bir uzmanlığa sahip 

olmuşlardır.  

İçtihad, ilgili konuda elinden gelen bütün çabayı göstermek biçiminde bir faaliyet olunca, 

müçtehidin de gerekli bütün donanıma sahip olması ve başta dinî/naklî ilimler olmak üzere 

lüzumlu olan bütün ilimleri bilmesi şartı aranmaktadır. Hangi ilimleri bilmesi gerektiği hususu, 

fıkıh usulü eserlerinde detaylıca tartışılmaktadır. Belirtmek gerekir ki, bilinmesi gereken ilimler 

bağlamında gündeme gelen ilimler, öncelikle dinî/naklî ilimlerdir. Ayrıca içtihat konusu olan 

meselenin gerektirdiği diğer bilgilere sahip olmanın ve alet ilimlerini de bilmenin şart olduğuna 

vurgu yapılmıştır. Bütün bu ilimlerin özümsenmesi ve fıkhı kuvveden fiile çıkarabilecek bir 

yeteneğe sahip olunması gerekli görülmüştür. Bu ilimleri bilmede mutlak derinliğin şart 

olmadığı ve bazı kolaylıkların bulunduğu ifade edilmekle birlikte, fıkıh tarihinde, içtihat 

ehliyeti için gerekli olan şartların sadece mutlak müçtehid için geçerli olduğu, mezhep kurucusu 

olan imamlardan sonra gelen nesillerde bu vasıfta bir âlimi bulmanın zor olduğu kanaati 

yerleşmeye başlamış ve “içtihattın bölünmesi” kavramı ortaya atılmıştır. “Mutlak müçtehid” 

tabiri, fıkıh alanındaki bütün konularda içtihat edebilen, başka bir deyişle, içtihat için gerekli 

olan şartları fıkhın bütün konuları bakımından tamamlamış olan âlime verilen bir sıfat olmuştur. 

Buna karşın “cüz’î müçtehid” veya “meselede müçtehid” gibi sıfatlarla anılan âlim ise, sadece 

bazı konularda içtihat edebilen, içtihat için gerekli olan şartları fıkhın sadece bazı konuları 

bakımından tamamlamış kişi olarak kabul edilmiştir. Böylece bir nevi, bu kişinin şahsında 

içtihattın bölündüğü, içtihat ehliyetinin yalnızca bir bölümünün kendisinde bulunduğu ifade 
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edilmiştir. Mamafih içtihat ehliyetinin bölünmez bir yetenek olduğunu ve bu yetenek 

bulunduktan sonra pratikle ilgili bazı konularda bilgi sahibi olmamanın bu yeteneğe zarar 

vermeyeceğini belirten ve dolayısıyla içtihattın bölünmesi kavramına karşı çıkan Molla Hüsrev, 

Molla Fenârî ve Hâdimî gibi fıkıh usulcüleri de olmuştur. (Esen, 2012, s. 127) Bu gelişmeler, 

“Zamanımızda mutlak müçtehid var mıdır?” sorusu etrafındaki tartışmaları beraberinde 

getirmiş ve teorik olarak olmasa bile fiili olarak mutlak müçtehidin 

bulunmadığı/bulunmayacağı kanısı yerleşmiştir. 

Artık mutlak müçtehid gelmeyeceği ve dinî meselelerdeki çözümlerin meselede müctehidlerle 

üretileceği kanısı, bir yönüyle de, bilgi bütünlüğünün mutlak olarak sağlanamayacağı anlamına 

gelmektedir. Bununla birlikte yine de içtihat ve müçtehid kavramlarının bir gereği olarak, 

meselede müçtehid olan âlimin dahi içtihat ettiği cüz’î konu hakkında gerekli bilgileri 

tamamıyla elde etmiş olması ve meseleye bütüncül bakabilmesi şart koşulmuştur. Aksi halde 

ortaya koymuş olduğu gayrette noksanlık ve kusur meydana getirmiş olacaktır ki, olanca gayreti 

ortaya koymadan varılacak bir sonuç ne içtihat kavramının tarifine uygun olabilir ne de kişiyi 

dinî sorumluluktan kurtarabilir. Bu noktada, mutlak müçtehidin gelmeyeceği şeklindeki 

kanaati, çözümsüzlüğe götüren ve alanlar arasındaki kopukluğu derinleştiren bir teklif olarak 

yorumlamak doğru olmayacaktır. Aksine mutlak müctehidden cüz’î müctehide geçiş sürecini 

ve sonrasını, mutlak anlamda sağlanması güç görülen bilgi bütünlüğünün imkân ölçüsünde 

sağlanmaya çalışıldığı bir süreç olarak görmek daha isabetlidir. Bunu “mâ lâ yüdrakü küllühû 

lâ yütrakü küllühû” kelamı fehvasınca, bütünüyle elde edilemeyen bir şeyin bütünüyle de terk 

edilmemesi şeklinde yorumlamak da mümkündür. 

İçtihadın bölünmesi tartışmalarından sonra ve ayrıca belli mezheplerin belli toplumlarda 

yerleşmeye başlamasından itibaren git gide âlimlerin, müçtehid olarak anılmasından dahi 

vazgeçilmiştir. Yaşayan âlimler, belli bir mezhebin müntesibi olarak ve mezhep içi kurallar 

çerçevesinde o mezhebin geçmişteki hükümlerinden yeni hükümler üretmiş (tahrîc) veya 

önceki hükümler arasında tercihlerde bulunmuşlardır. Âlimler, mezheplerin mukallidleri haline 

geldikleri gibi yeni içtihat iddiasında bulunanlara da rağbet edilmemiştir. Dolayısıyla 

günümüze kadar içtihat faaliyetinin, fıkıh ilmi kapsamında ve ferdi içtihat biçiminde 

yürütüldüğünü, içtihat iddiasının kabul görmediği dönemlerde de tahric, tercih ve temyiz gibi 

kavramlarla ve yine bireysel çalışmalarla dinî meselelere çözümler üretildiğini söylemek 

mümkündür.   

Günümüze gelindiğinde dinî konularda hükümler beyan edenlerin, velev ki, cüzi içtihat 

şeklinde olsun, içtihata ehil olup olmadıkları tartışması yine devam etmektedir. Bundan başka 

bir de yukarıda anılan sebeplerle, artık özellikle geniş kitleleri ilgilendiren konularda ferdi 



223 
 

içtihatlarla sağlıklı bilgiler üretilemeyeceği, ulemanın bir araya gelerek kolektif çalışması 

gerektiği kabulü yaygınlaşmıştır. Denilebilir ki, mutlak müctehidden meselede müctehide ve 

hatta mezhep mukallidine giden tarihi süreçte yeni dönemeç, birden fazla âlimin bir müçtehidin 

yaptığını yapmaya çalışmasıdır.  

Kolektif içtihatta, bir içtihat eylemine birden fazla kişinin ortak olduğu ve içtihattın bir kısmının 

birileri tarafından diğer bir kısmının başka birileri tarafından meydana getirildiğini ima eden 

yukarıdaki tasvire çeşitli itiraz gelebilecektir. Fakat belirtmek gerekir ki, bugün kolektif içtihatı 

tartışılır kılan husus da bu ve benzeri konularda kolektif içtihata yüklenen anlam ve fonksiyon 

hakkında zihin karışıklıklarının bulunuyor olmasıdır. Kimileri, fetva kurulları tarafından 

gerçekleştirilen kolektif içtihattın, sadece içtihat ehliyetine sahip âlimlerce gerçekleştirildiğini 

ve her birine ait içtihattın, başka bir deyişle, birden fazla ferdi içtihattın bir araya toplanmasının 

söz konusu olduğunu iddia etmektedirler. Bunlara göre kolektif içtihat esasında yeni bir içtihat 

türü değil çalışmaya katılan âlimlerin tek tek ulaştıkları sonuçları topluca istişare etmelerinden 

ibarettir. Kolektif içtihat, bireysel içtihata olan ihtiyacı ortadan kaldırmaz aksine kolektif 

içtihattın önünü ancak bireysel içtihat aydınlatır. Ferdî içtihat olmazsa, kolektif kararların 

çoğunda boşluklar oluşur ve kararlar eleştiriye ya da kuşkuya açık hale gelir. (Karadâvî, 1998, 

s. 96, 107, 184) Günümüzdeki birçok fetva kurulunda üye olan Pakistanlı Taki el-Osmânî de, 

“kolektif içtihat kavramından maksat, bir müçtehidin içtihat ettiği konuda kesin kararını 

vermeden önce ilim sahibi kimselerle istişare etmesidir” demektedir. (Osmânî, 2009, s. 6) 

Kimilerine göre ise, kolektif içtihata katılanların hepsinin içtihat ehliyetine sahip olması 

gerekmemektedir. Örneğin Zuhaylî, kolektif içtihat hakkında yapılan birçok tanımı aktardıktan 

sonra şöyle demektedir: “Kolektif içtihat kavramı günümüzde, birden fazla fakihin ya da 

müçtehid olmasalar bile fıkıhta uzman ve araştırmacı olan kişilerin, şer‘î bir hükmü delilinden 

istinbat edebilmek için olanca gayretlerini ortaya koyduktan sonra bir meselede ittifak etmeleri 

anlamında kullanılmaktadır. Çağdaş fıkıh kurullarında yaygın olan anlam budur.” (Zuhayli, 

2009, s. 6-7, 10) Kolektif içtihata katılanların içtihat ehliyetine sahip olmasını gerekli görmeyen 

yorumda, zaten meselelerin ferdi olarak çözülememesinden dolayı kolektif çalışmaya ihtiyaç 

duyulduğu hususu vurgulanmakta ve böyle bir çalışmayı gerekli kılan özgüven eksikliğine 

değinilmektedir. Böyle bir yaklaşımda kolektif içtihat birden fazla kişinin yaptığı bir fiil olarak 

takdim edilmiş olmaktadır. Meselenin bu tür açılardan tahlili geniş usul çalışmalarını 

gerektirmektedir.  

Fetva kurullarını ortaya çıkaran sebepler arasında çağımız Müslümanlarının “dinî” bir 

otoriteden yoksun olmasını da ilave etmek gerekir. Geçmişte belli bölge ve yörelerde yerleşmiş 
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bulunan mezheplerin istikrara katkı sağlayıcı konumları da bugün artık sarsılmış durumdadır 

ve bu durum fetva alanında boşluk meydana getirmiştir. 

Geçtiğimiz yüzyıldan beri Müslümanlar arasında sürekli içtihat çağrıları yükselmektedir. 

Meydana gelen sıkıntılar, savaşlar ve maruz kalınan işgaller ile sömürgeleştirme hareketleri 

ilim ve kültür alanına da yansımış, bu durumdan çıkış için çareler aranmaya başlanmıştır. O 

günden bugüne güncel dinî sorunların çözümüne ilişkin çeşitli fikirler ileri sürülmüş, bu esnada 

içtihat kelimesi genellikle en çok kullanılan kavram olmuştur. Ancak bundan neyin kastedildiği, 

sözün sahibine göre değişmekte ve gelenekteki hâkim anlayışın içtihat tanımlamasından 

farklılıklar arz edebilmekteydi. Kimilerine göre içtihat, mezheplere bağlılıktan kurtulmaktı; 

çünkü “gerileme”nin sebebi mezhepler ve mezhep taassubuydu. Kimilerine göre mezhepler 

varlığını sürdürebilirdi, sadece mezhep taassubundan kurtulmak yeterliydi. Kimilerine göre, 

Kitâb ve Sünnet’e tekrar dönmek gerekiyordu ve bu dönüşün adı içtihattı. Böylece içtihat, açık 

ve kesin nassın bulunmadığı yerde ortaya konan zannî bir çaba olmaktan çıkarılıyor, doğrudan 

vahiyden alınan hükmün adına içtihat denmiş oluyordu. Bu durum, gelenekte adı içtihat ile yan 

yana zikredilen rey kavramını devre dışı bırakma anlamına da gelebiliyordu. Nitekim bazıları, 

tarihte İslam âlimlerinin çoğunluğu tarafından hüküm kaynağı kabul edilmemiş bir takım 

rivayetleri ve haberi vahidleri ileri sürerek bunlardan yaptıkları çıkarımlarla amel etmek 

gerektiğini ileri sürüyor ve buna içtihat diyorlardı. Böylece aralarında bir sistem tutarlılığı 

gözetilmemiş onlarca hüküm ortaya çıkıyor bunları dayanak kabul eden bazıları kendilerini 

İslam’ın tek müntesibi imiş gibi kabul ederek başkalarını günahla itham ediyor hatta tekfir 

ediyorlardı. Diğer bir kısım yazarların dilinde ise içtihat, yenilikçilikti. Bu yenilikçilik de 

geleneği bütünüyle terk etmek ve hatta Batı medeniyetine yönelmek gibi anlamlara 

gelebiliyordu. Nitekim Osmanlı’nın son döneminde Abdullah Cevdet tarafından çıkarılıp 

Batıcılık ve Batılılaşma doğrultusunda propaganda yapmayı ilke edinen derginin adının İçtihad 

olması buna bir örnektir. Günümüz araştırmacılarından Taha Cabir Alvanî, son yüzyıllarda 

içtihat hakkında ortaya çıkan anlayışları şöyle değerlendirmektedir:  

“Geçmişte, uzun bir süre içtihattın fıkhın ve hukuk ilminin alanıyla sınırlı olduğu 
zannedildi ve şimdilerde, içtihattın tarifi o kadar sulandırıldı ki; artık içtihat asıl 
İslamî muhtevasını koruyamamakta, fakat bunun yerine tabii yapısına veya 
kaynaklandığı ideolojik temele ya da yöneldiği cihete bakılmaksızın içtihat herhangi 
bir fikri etkinliğe işaret etmekte kullanılmaktadır. Bütün bunlar, özellikle çağdaş 
yazarlar arasında, içtihat teriminin asli İslamî öneminin karıştırılmasına katkıda 
bulundu. Çağdaş yazarlardan bazılarına göre, içtihat batılılaşma, bazılarına göre 
modernleşme ve bazılarına göre ise aydınlanma, laikleşme, dinsizlik, değişim hatta 
şer’i yasaların iptali ve nasların öğretilerinden bağımsızlaşma anlamına 
gelmektedir.” (Alvânî, 2006, s. 138)  

Dinle ilgili konularda artmaya devam eden mezkûr tartışmalar birtakım boşlukları da 

beraberinde getirmiştir. Bu boşluklardan yararlanan ehliyetsiz kişilerin fetva karmaşası 
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meydana getirdiği, bir taraftan şaz fetvalarla dinî duyarlılıkları zayıflatanlar türemişken diğer 

yandan kör taklitçilik ve taassupla hareket eden bazılarının günümüzde dini uygulanamaz ve 

istenmeyen bir sistem haline getirdikleri şikâyet konusu olmaktadır. İşte birden fazla âlimin bir 

araya gelerek çözüm ortaya koymasını amaçlayan fetva kurullarının bu karmaşaya karşı kısmi 

bir çözüm olması da hedeflenmiş olup geçtiğimiz yüzyıldan itibaren kolektif içtihata yönelik 

çağrılar artmıştır. Artık hemen her ülkede kolektif çalışmalarla içtihat üreten fetva kurulları 

oluşturulmuştur. Bu kurullarda din ilimlerinin yanı sıra tıp ve iktisat gibi alanların uzmanları 

da katkılar sunabilmektedirler. 

Fetva kurulları ve kolektif içtihat hakkında Türkçe ilmi çalışmalar yok denecek kadar azdır. 

Bunlar arasında Mustafa Bülent Dadaş ve Necmeddin Güney’in makaleleri bulunmaktadır. 

Diyanet Vakfı İslam Ansiklopedisi’nin “içtihat” maddesinde de meseleye kısaca değinildiği 

görülmektedir. Kaynaklarımızın çoğu ise Arap ülkelerinde “el-ictihâdü’l-cemâʻî” başlığıyla 

yapılan çalışmalardan oluşmaktadır. Bunlar arasında 1418/1996 yılında Abu Dhabi’de 

“Nedvetü’l-ictihâdi’l-cemâʻî fi’l-âlemi’l-İslâmî” başlığıyla düzenlenen sempozyum ve Halid 

Hüseyin el-Halid’in el-İctihâdü’l-cemâʻî fi’l-Fikhi’l-İslami başlıklı doktora çalışması (2009) 

bulunmaktadır. Rabıta teşkilatına bağlı olarak çalışan Mecmau’l-Fıkhi’l-İslâmî’nin 2009 

yılında Mekke’de düzenlediği fetva kongresinde de “el-İctihâdu’l-cemâʻî” başlığıyla beş tebliğ 

sunulduğu görülmektedir. 

1.Fetva Kurulları ve Faaliyet Alanları 

Fetva kurullarının günümüzde hem sayısı artmış ve binleri geçmiş hem de çeşitli türleri ortaya 

çıkmıştır. Yukarıda bu kurullara “fıkıh meclisi”, “fıkıh akademisi”, “şerʻî heyet”, “fetva 

heyeti”, “fetva komisyonu”, “şerʻî kontrol heyeti” ve “din işleri yüksek kurulu” gibi isimler 

verildiğini belirtmiştik.  

Dinî konularda karar verici bir topluluk olan ve her bir üyesinin eşit söz ve oy hakkının 

bulunduğu fetva kurullarını çeşitli açılardan tasnif etmek mümkündür: 

1. Uluslararası veya ulusal oluşları bakımından 

Fetva kurullarından bir kısmı uluslararası özellik taşımaktadır. Bunlar kararları bakımından 

dünya üzerindeki bütün Müslümanları muhatap almakta olduğu gibi üyeleri de birçok ülkeden 

gelen âlimlerden oluşmaktadır. Ayrıca bu kurullar faaliyetlerini ve toplantılarını birden çok 

ülkede sürdürmektedirler. Bunların başında Cidde’de İslam İşbirliği Teşkilatı’na bağlı olarak 

faaliyet gösteren Mecmau’l-Fıkhi’l-İslâmî ed-Düvelî gelmektedir. Bu kuruluş, genel itibarıyla, 

söz konusu teşkilata üye olan ülkelerin gönderdiği temsilcilerden oluşmaktadır ve dinî 

konularda alan sınırlaması olmaksızın gerekli gördüğü her konuda kararlar alabilmektedir. 
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Avrupa’daki Müslümanlara hitap eden ve merkezi İrlanda’da bulunan el-Meclisu’l-Avrubbî 

li’l-İftâ ve’l-buhûs ile Mekke’de Rabıta teşkilatına bağlı olarak faaliyet gösteren Mecmau’l-

Fıkhi’l-İslâmî de alan sınırlaması olmaksızın fetvalar üreten uluslararası kuruluşlardandır.  

 Uluslararası olmakla birlikte sadece belli alanlarda fetva üreten kurullar da bulunmaktadır. 

Örneğin mali konularda uluslararası dinî standartlar üretmek üzere Bahreyn’de Hey’etü’l-

Muhâsebe ve’l-Mürâcaa li’l-Müessesâti’l-Maliyye el-İslâmiyye (İslami Finansal Kuruluşlar 

Muhasebe ve Denetim Kurumu) isimli bir kuruluş bulunmaktadır. Bu kuruluş İngilizce adının 

kısaltılmasıyla AAOIFI diye anılmaktadır. Yine İslam İşbirliği Teşkilatı’na üye devletlerce 

kurulan İslam Kalkınma Bankası içinde yer alan ve bu bankanın işlemlerine yön veren şer‘î 

kurulu da uluslararası fetva kurulu olarak saymak mümkündür. Zekât konusunda dinî 

standartlar üretmek üzere Kuveyt’te el-Hey’etü’ş-Şeriyye el-Âlemiyye li’z-Zekât isimli bir 

kuruluş bulunmaktadır. Bu heyet, Kuveyt devletine bağlı Beytüzzekat kurumu ile işbirliği 

içinde çalışan fakat ondan bağımsız bir heyettir. Tıp alanında standart dinî bilgiler üretmek 

üzere ise Kuveyt’te el-Münazzametü’l-İslâmiyye li’l-Ulûmi’t-Tıbbiyye isimli kuruluş 

bulunmaktadır.  

Ulusal ve yerel olan fetva kurulları ise belli bir devletteki Müslümanlara hitap eden, üyeleri o 

ülkenin âlimlerinden oluşan kurullardır. Çeşitli ülkelerde o ülkenin en yüksek resmi din kurulu 

olmak üzere teşkil edilen heyetler bu kapsamdadır. Ülkemizdeki Din İşleri Yüksek Kurulu 

böyle olduğu gibi Suudi Arabistan’daki Hey’et-ü Kibâri’l-Ulemâ, Ürdün’deki Meclisü’l-İftâ, 

Sudan’daki Mecmau’l-Fıkhi’l-İslâmî gibi kuruluşlar böyledir. Yine bir devlete bağlı olmayan 

ve kendi ülkelerindeki âlimlerinden oluşan Hindistan’daki Mecmau’l- Fıkhi’l-İslâmî el-Hindî 

ile Amerika’daki Mecmau Fukahâi’ş-Şeria da ulusal/yerel fetva kurullarındandır.  

 2. Resmi veya sivil özellikleri bakımından 

Fetva kurullarının bir kısmı devletlerce kurulmuş, devletçe desteklenen ve devletin bir organı 

gibi çalışan kuruluşlardır. Türkiye’deki Din İşleri Yüksek Kurulu, Suudi Arabistan’daki 

Hey’et-ü Kibâri’l-Ulemâ, Ürdün’deki Meclisü’l-İftâ, Sudan’daki Mecmau’l-Fıkhi’l-İslâmî 

bunlardandır. Cidde’de İslam İşbirliği Teşkilatına bağlı olarak faaliyet gösteren Mecmau’l-

Fıkhi’l-İslâmî ed-Düvelî’yi de resmi kuruluşlar arasında saymak mümkündür. Bu kuruluş, 

genel itibarıyla, söz konusu teşkilata üye olan ülkelerin gönderdiği temsilcilerden oluşmaktadır. 

Ülkelerin resmi fetva kurumlarının tamamının fetva kurulu biçiminde çalışmadığını da 

belirtmemiz gerekir. Örneğin Mısır’da Mısır Müftülüğü’ne (Dâru’l-iftâi’l-mısriyye) bağlı ve 

komisyon halinde çalışan bir fetva vekilliği vardır. Ancak bunun görevi müftüye sunulacak 

fetvaları hazırlamak ve ona yardımcı olmaktır. Buna göre bu kurumda kolektif içtihattın değil 
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müftüye yardımcı olan bir istişare heyetinin bulunduğu ve fetva verme yetkisinin ise 

münhasıran bir müftüde olduğu söylenebilir. Aynı ülkede kolektif çalışma ile dinî konularda 

çalışmalar yapan bir kuruluş ise Ezher Üniversitesi bünyesindeki Mecmau’l-Buhûsi’l-

İslâmiyye’dir. Kuruluşu 1960’lara dayanan bu kurulun zaman zaman kapanıp işlevsiz hale 

geldiği son yıllarda ise tekrar çalışmaya başladığı görülmektedir. 

Fetva kurullarının çoğu ise resmiyetten bağımsız ve sivil görünümündedir. Merkezi İrlanda’da 

bulunan el-Meclisu’l-Avrubbî li’l-İftâ ve’l-buhûs, Mekke’de Rabıta teşkilatına bağlı olarak 

faaliyet gösteren Mecmau’l-Fıkhi’l-İslâmî, Hindistan’da faaliyet gösteren Mecmeu’l- Fıkhi’l-

İslâmî el-Hindî, Amerika’da faaliyet gösteren Mecmau Fukahâi’ş-Şeria bunların en meşhur 

olanlarındandır. Öte yandan çeşitli ülkelerde İslami finans, zekât veya helal gıda gibi konularda 

faaliyet gösteren kuruluşların fetva heyetleri bulunduğu gibi yine çeşitli dinî cemaatlerin ve 

grupların da kendi içlerinde fetva kurulları bulunabilmektedir ve küresel olarak 

düşünüldüğünde sayılarının epey yüksek olduğu tahmin edilmektedir. 

3. Faaliyet alanlarının genel veya özel oluşu bakımından 

 Faaliyet alanı bakımından genel fetva kurulları bulunduğu gibi dar alanda faaliyet gösterenler 

de bulunmaktadır. Genelden kasıt, alan ayırımı yapmaksızın dinî konuların tamamında 

çalışmalar üreten kurullardır. Bunlar her alanda dinî hüküm üretebilmekte ve toplumu din 

konusunda aydınlatmaktadırlar. Yukarıda zikredilen resmi fetva heyetlerinin faaliyet alanı 

geneldir, hatta bunların bir kısmı dinî açıklama yapma ve hüküm üretmekten başka, dinî 

yayınları inceleme, piyasadaki mushafların ve meallerin kontrolünü yapma gibi işler de ifa 

etmektedirler.  

Resmi kurullar yanında sivil fetva kurullarından da faaliyet alanı genel olanlar bulunmaktadır. 

İrlanda’daki el-Meclisu’l-Avrubbî li’l-İftâ ve’l-buhûs, Mekke’deki Mecmau’l-Fıkhi’l-İslâmî, 

Hindistan’daki Mecmeu’l- Fıkhi’l-İslâmî el-Hindî, Amerika’daki Mecmau Fukahâi’ş-Şeria 

bunlardandır. 

Faaliyet alanı bakımından özel olan yani dar kapsamlı fetva kurulları ise İslami finans, tıp, zekât 

veya helal gıda gibi konulardaki kurullardır. Bunların da bir kısmı sadece akademik düzeyde 

çalışmalar yürütürken bazıları icranın içindedir ve gerek danışma mercii olarak gerekse 

denetleme veya yürütme organı olarak görev yapmaktadırlar. 

Mali konularda Bahreyn’deki Hey’etü’l-Muhâsebe ve’l-Mürâcaa li’l-Müessesâti’l-Maliyye el-

İslâmiyye isimli kuruluş, zekât konusunda Kuveyt’teki el-Hey’etü’ş-Şeriyye el-Âlemiyye li’z-

Zekât isimli kuruluş ve tıp alanında Kuveyt’teki el-Münazzametü’l-İslâmiyye li’l-Ulûmi’t-

Tıbbiyye isimli kuruluş dar alanlı fetva kurullarındandır.  
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İcranın içinde bulunan ve gerek danışma mercii olarak gerekse denetleme veya yürütme organı 

olarak görev yapan fetva kurulları ise çoğunlukla finans kuruluşlarının fetva heyetleridir. İcracı 

özellikleri dolayısıyla bu heyetlerin bir kısmı “hey’etü’l-fetvâ ve’r-rakâbetü’ş-şeriyye” ismini 

taşımaktadır. İslami Finans Kuruluşları üzerine 28 ülkede yapılan bir çalışmada bu şekilde 1141 

fetva heyetinin bulunduğu tespit edilmiştir. (Güney, 2015, s. 63) 

Son yıllarda finans sahasında özel danışmanlık hizmeti veren fetva kurulları da ortaya çıkmıştır. 

Bunlar hizmet satımı şeklinde faaliyet yürütmektedirler. Sayılarının 17 olduğu belirtilmektedir. 

(Güney, 2015, s. 53) 

2.Fetva Kurulları Kararlarının Şer‘î Deliller Bakımından Tahlili 

Fetva kurullarında kararlar ittifakla veya çoğunluğun oyuyla alınmaktadır. Kararlar ittifakla 

alınmış olsa dahi bunun fıkıh usulündeki icmâdan farklı olduğunu gözden kaçırmamak gerekir; 

çünkü icmâ, Hz. Peygamber devrinden sonraki bir zamanda ümmetin bütün âlimlerinin 

ittifakına verilen bir isim iken kolektif içtihatda yalnızca bir grubun ittifakı söz konusudur. 

Ayrıca icmâ kendiliğinden ve tevafuken meydana gelmiş bir ittifaktır. Kolektif içtihat ise, belli 

bir hedef için bilinçli bir şekilde oluşturulmuş bir grubun özel gayretle meydana getirmiş olduğu 

ittifak veya çoğunluk kararıdır. Nitekim çağımızdaki birçok usulcü, önemli bir işlev üstlenmiş 

olsalar da Mecmau’l-fıkhi’l-İslâmî gibi adlarla anılan kuruluşların çabalarının icmâ adını 

alabilecek düzeyde çözüm ürettiklerinin söylenemeyeceğini belirtmektedir. (Dönmez, 2000, s. 

430-431) 

Fetva kurullarının kolektif çalışma ile kararlar almasından dolayı genel olarak bu kararlara 

kolektif içtihat denilmektedir. Ancak bu kararların tamamının fıkıh usulünde tanımlanan içtihat 

mahiyetinde olmadığı bilinmektedir. Bu kararlar kimi zaman geçmişteki âlimler tarafından 

ortaya konan bir hükmün aktarımından ibaret olabildiği gibi kimi zaman naslarda açıkça 

bulunamayan yeni bir fıkhî hüküm üretme/içtihat şeklinde de olmaktadır. İtikadî sahada ve 

özellikle de bazı dinî grupların din istismarına karşı çeşitli kararlar alındığı da görülmektedir. 

Örneğin bazı fetva kurulları, Bahâilik, Kâdiyânilik ve Masonluk gibi konularda kararlar 

yayınlamışlardır. (Halid, 2009, s. 114) Bu kararları da fıkıh usulünde tarif edilen içtihat 

kapsamında görmek zor görünmektedir. Kısacası bu kararların bir kısmı usûlî anlamda bir 

istinbat ve içtihat olabildiği gibi, bir kısmı ise tahrîc, tercih ve temyiz ve hatta nakil/taklid 

niteliğindedir. Bazı araştırmacılar fetva kurullarının yaptığı ameliyeyi, geleneksel içtihatlar 

içinden uygun olanları seçip alma veya yeni karşılaşılan problemlerle ilgili kolektif içtihatta 

bulunma şeklinde nitelemektedirler. (Apaydın, 2000, s. 444) 



229 
 

Kolektif içtihattın alanı, genel olarak, yeni ortaya çıkan ve birden fazla ilmi ilgilendiren 

karmaşık meseleler veya dünya üzerindeki Müslümanların umumunu ilgilendiren kritik öneme 

sahip meselelerdir. Bütün fıkhî meselelerin kolektif içtihatla oluşturulmasına lüzum 

bulunmadığı gibi ferdi içtihatı ortadan kaldırmaya yönelik böyle bir yaklaşım sağlıklı da 

değildir. Nitekim bazı araştırmacılar, kolektif içtihata atfedilen önemin abartılarak geçmiş 

âlimlerce ferdi içtihatlarla meydana getirilmiş olan fıkhı baştan sonra kolektif içtihatla yeniden 

oluşturma ve geçmiş birikimi ortadan kaldırma anlamında teklifler ileri sürüldüğünü belirmekte 

ve bu tekliflere karşı eleştiriler yöneltmektedirler. (Osmânî, 2009,  s. 10)  

3. Fetva Kurullarıyla İlgili Sorunlar-Eleştiriler 

Sayıları her geçen gün artan fetva kurullarının, yukarıda değinilen bazı amaçlara hizmet 

ettiklerinde ve birtakım faydalar sağladıklarında kuşku yoktur. Bu noktadan sonra asıl mesele, 

bir sektör haline gelmiş bulunan bu alanda, ilgili kurulların kuruluş ve çalışma usulleriyle ilgili 

standartların belirlenmesidir. Mezkûr kurulların alan ve konu bakımından çeşitlenip sayılarının 

çok artmış olması, coğrafi olarak da dünyanın her yerine yayılmış olmaları ve her birinde 

diğerinden farklı bir çalışma usulüne ve diğerlerinden farklı kararlara rastlanmış olması, bazı 

ölçülerin belirlenmesi zaruretini ortaya çıkarmıştır. Özellikle finans sektörüne ilişkin kurulların 

farklı çalışma usullerine ve birbirinden farklı kararlara sahip olmaları küresel ölçekte İslami 

finans uygulamalarıyla ilgili sıkıntılara yol açmaktadır. Bir fetva karmaşası yaşandığı eleştirisi 

yapılmaktadır ki, bu, ferdi içtihatı bırakarak kolektif içtihata yönelmenin amaçlarından birinin 

boşa çıkması demektir. Nitekim Bahreyn merkezli İslami Bankalar Genel Konseyi tarafından 

yapılan bir araştırmada farklı finans kuruluşlarındaki 100’ün üzerinde İslam hukukçusu 

tarafından verilen 6000 fetvadan %10’unun birbirinden farklı olduğu, birbiriyle tutarlı olmadığı 

tespit edilmiştir. (Güney, 2015, s. 65) Bu gibi tespitler, finans kuruluşlarının daha esnek/daha 

cevazcı fetva verenleri tercih etmesi riskini ve dolayısıyla güvenilirliklerinin tartışılmasını 

beraberinde getirmektedir. 

Fetva kurulları etrafında tartışılan bazı hususları şu şekilde sıralamak mümkündür: 

1. Kolektif içtihat söyleminin fetva kurullarının çalışmalarında özensizliğe ve zafiyete yol 

açması 

Kolektif içtihata yüklenen anlam ve fonksiyon hakkındaki zihin karışıklıklarından kaynaklı 

tutumlar, fetva kurullarının çalışma biçimlerinde çeşitli aksaklıklara yol açmakta ve bunun 

sonucunda eleştirileri de beraberinde getirmektedir. Haddizatında birden çok kişi ile yapılan bir 

çalışmanın bir kişinin yaptığından daha verimli ve güvenli olacağı zannedilirken, hali hazırda 

mezkûr kurullardaki bir çalışmanın da ferdi çalışmadan pek farklı olmadığı, genellikle bir veya 
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birkaç kişinin çalışma yapıp diğerlerinin ise ilgili konuda hiçbir çalışma yapmaksızın sadece 

karar aşamasında oy kullanmakla yetindiği eleştirileri bulunmaktadır. Hâlbuki fetva kurulları 

kararlarının geleneğimizdeki içtihat kavramı ile ilişkilendirilmesi ve kolektif içtihat biçiminde 

bir kavram ortaya atılması, kurullardaki üyelerden her birinin, ele alınan her bir konuda 

içtihattın mahiyeti ve sorumluluğuyla uyumlu bir çalışma yapması beklentisini doğurmaktadır. 

Üyelerin tek tek ferdi görüşleri oluşmadan kurul görüşünün oluşması mümkün değildir. Ancak 

bu konuda ihmalkârlıkların olduğu, mezkûr kurulların şahs-ı manevisi ardına sığınıldığı ve 

gerekli bireysel çabayı ortaya koymaktan uzak durulduğu belirtilmektedir. Alınan kararların 

imzasız ve isimsiz yayınlanması gibi uygulamaların da üyelerin kendi kişiliklerini kararın 

dışında tutmasına ve gerektiği şekilde çalışma yapmamalarına cesaret verdiği söylenebilir. 

Üyelerin münferit çalışmaları olmaksızın sadece herhangi bir fetva kurulu adına karar almanın 

tek başına güven sağlayacağı zannı, mezkûr kurul üyelerinin, sadece kendilerine yapılan 

sunumlarla yetinmelerini ve konuyu bireysel olarak detaylı ve derinlikli araştırmamalarını 

beraberinde getirmektedir. Bilindiği üzere, bir konuda heyetçe karar verilmeden önce üyelerden 

biri tarafından veya alan uzmanları tarafından fetva kurullarına sunumlar yapılmaktadır. Söz 

konusu üyelerin her birinin, kendilerine yapılan sunumlardan sonra daha geniş araştırma içine 

girmeleri, sunumlarda anlatılanları tahkik edebilmek, eksik hususların veya objektiflikten uzak 

tespitlerin olup olmadığını anlayabilmek için farklı kaynaklardan araştırmalar yapmaları ve 

belli bir yöne meyledebilmek için ciddi çaba sarf etmeleri beklenir. Bu, içtihat etmiş olmanın 

ve Allah adına hüküm verme gibi bir misyona sahip olan fetva işindeki dinî sorumluluk 

duygusunun bir gereğidir. Fetva verirken hiçbir çaba ve güç harcamadan meseleyi sırf kendine 

anlatıldığı biçimde değerlendirmek, günümüzde bir takım olumsuzluklara yol açmakta ve kısır 

bilgilerle verilen fetvalar bu kurumlara olan güveni sarsmaktadır. Bu noktada, birçok fetva 

kurulunda üyeliği bulunan Muhyiddin Ali el-Karadağî’nin anlattığı bir olay önemlidir. 

Karadâğî, içtihatla ilgili bir kitabında, fetva verecek kişilerin akıllı, zeki ve uyanık olmaları 

gerektiğini, hileli anlatımları ve tuzak soruları fark ederek aldatılmaktan korunabilmek için 

insanların ahvalini ve toplumun yaşantısını iyi bilmelerinin önemli olduğunu, fildişi kulelerde 

yaşıyormuş gibi davranmamaları gerektiğini ifade ettikten sonra şöyle demektedir: 

“Bugün çokça görüyoruz ki, bazı İslamî kuruluşlarda dinî yetkililere bir mesele bir 
şekilde anlatıldığında yetkililerden biri cevaz hükmü verirken aynı mesele başka bir 
müessesede farklı anlatıldığında aynı dinî yetkili bu sefer yasak hükmünü 
verebiliyor. Bir bankanın toplantısında bana da böyle bir mesele arz edilmişti ve 
haram hükmünü vermiştim. Banka heyetinin reisi de bu hükme katıldı. Hâlbuki onun 
daha önce bu konuda helallik yönünde fetvası vardı. Görüş değişikliğinin sebebini 
sorduğumuzda dedi ki; ‘daha önce bu mesele bana bu şekilde anlatılmamıştı.” 
(Karadâğî,  2017, s. 332) 
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 Burada Karadağî’nin eleştirisi, meseleleri sadece kendilerine anlatıldığı kadarıyla 

değerlendiren ve farklı yollardan ciddi bir araştırma yapmadan fetva vermeye teşebbüs eden 

fetva kurulu üyelerinedir. Böyle kişilerin, bireysel olarak ciddi bir çalışma yapmadıkları bir 

konuda belli bir görüşün lehine görüş bildirmek yerine en azından sükût ve tevakkuf etmeleri 

beklenirdi. Böyle bir davranış, anılan kurullara olan güveni de arttıracaktır. Ne yazık ki, bu 

yöndeki hassasiyetlere yeterince dikkat edilmediği anlaşılmaktadır. Zaten birçok kurulun 

kararlarında muhalefet şerhleri bulunmadığı gibi tevakkuf yönünde notlara yer verme geleneği 

de yaygınlaşmamış gözükmektedir. Bu da, kolektif içtihat söylemini ardına alan kurulların ilmi 

çalışmalarda özensizlik yaptıkları yönünde kuşkulara neden olmaktadır. Bir fıkıh kurulunun 

karar almasından önce o kurulun üyelerinin ferdi içtihatları ortaya çıkmamış ise, bu fıkıh kurulu 

kararının içtihat olup olmadığı tartışma götürür bir husustur.  

Fetva kurulları kararlarının, genellikle isimsiz ve imzasız yayınlanması da eleştirilere neden 

olmaktadır. Bu durum özgüven eksikliği yanında alınan kararların yeterince sahiplenilmemesi 

problemini de beraberinde getirebilmektedir. Kurul fetvalarının üyelerce yeterince 

sahiplenilmemesi, bu fetvalardan birçoğunun duyurusunun yeterince yapılmamasına, 

neşredilmemesine ve bu fetvaya uyulması yönündeki çağrıların zayıf kalmasına yol açmaktadır. 

Kurullarda üye olan kişilerin kendilerinin bile toplumla yüz yüze geldikleri ortamlarda 

kurulların fetvalarından söz etmemeleri, ders verdikleri üniversitelerde ve enstitülerde 

öğrencilere bunlardan bahsetmemeleri eleştiri konusu olmakta ve kendi müesseselerinden çıkan 

kararlara ve tavsiyelere güvenmedikleri zannına yol açmaktadır. Onlar bu kararlara ve 

tavsiyelere güvenmezse, geniş halk kitlelerinin güvenin daha da azalacağı ifade edilmektedir. 

(Halid, 2009, s. 422-423) Bireylerce üstlenilmeyen ve sahiplenilmeyen bir karara kurulun şahsı 

manevisi üzerinden itibar kazandırılmaya çalışılması, söz konusu kararın güçsüzlüğü şekilde 

yorumlanmakta ve kolektif içtihat söyleminin özgüven eksikliğini beraberinde getirdiği 

eleştirisi de bu gibi nedenlere dayanmaktadır. 

Fetva kurullarının çalışmaları hakkında gündeme gelen bir problem de, sonucun öne çıkarılması 

ve ele alınan meseleye dair üyelerden her birinin görüşünü tespit etmede özen 

gösterilmemesidir. Bu noktada, birçok kurulda üyelik yapmış bulunan Mustafa Zerkâ’nın 

naklettiği bir olayın konumuz açısından iyi bir örnek olduğunu düşünüyoruz. Katıldığı bir 

tartışmada Zerkâ’nın ileri sürdüğü dinî bir görüşün, üye olduğu bir kurulun fetvasıyla çeliştiği 

ve o kurulun fetvasının altında onun da imzasının bulunduğu kendisine bildirilmiş ve buna çok 

şaşırmıştır. Olayın nasıl yaşandığını kendi kitabında şöyle anlatmaktadır: 

“Bu görüşte olmamama rağmen imzamın kararın altında olmasına şaşırdım ancak 
sonra durumu anladım. Mesele şuydu: üyelerden bazıları konu tartışılırken oturumda 
hazır bulunmuyor ve o yokken karara varılıyor sonra oturum sonunda kararlar son 
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hali verilmiş olarak üyelere sunuluyor. Üyeler de kararlara bakmadan imza atıyor. 
Aynı şey benim de başıma geldi ancak ben bu görüşü tasvip etmiyorum.” (Zerkâ, 
1999, s. 153 aktaran Dadaş, 2015, s. 337) 

Bir toplantıda kurul üyelerinden birinin, tartışmasına katılmadığı bir konuyla ilgili sehven imza 

atması ilk bakışta basit bir olay gibi görünse de, asıl meselenin sistem sorunu olduğu ve 

toplantıyı organize eden fetva kurulunun çalışma usulünün de bu tür yanlışlara müsait olduğu 

görülmektedir. Bir konunun tartışılması esnasında, kimlerin toplantıda hazır bulunduğunu ve 

kimin hangi görüşü ileri sürdüğünü tespit gibi hususlarda yeterince titiz olunmadığı, imza 

süreçlerinin de iyi takip edilmediği anlaşılmaktadır. Benzer durumlar, belli bir konuda bir 

topluluk görüşü ortaya çıksın diye düzenlenen çeşitli şûralarda, sempozyumlarda ve 

kongrelerde de müşahede edilmektedir. Kimi zaman sonuç mahiyetindeki kararın çıkmasını 

kolaylaştırmak adına aceleci hareket edildiği, üyelere yeterince söz hakkı verilmediği ve 

önceden hazırlanmış bir metnin dar zamanda göstermelik istişarelerle geçiştirilerek ve kimi 

zaman imzaya dahi sunulmadan bir kararmış gibi takdim edildiğine şahit olunmaktadır. Bütün 

bunlar, kolektif çalışmalarda birliği sağlama adına, ilmi etikle ilgili birtakım ilkelerden taviz 

verildiğini göstermektedir. Hele hele sözde ilmi bir toplantı düzenlenip önceden bir isim 

tarafından kâleme alınmış sonuç bildirgesinin hiç tartışılmadan sırf el kaldırma usulüyle 

oylamaya sunulması ve bu esnada kimin hangi yönde görüş bildirdiğinin tespitine dahi gerek 

duyulmaması gibi olaylar, ilmi toplantıların ağırlığına gölge düşürmektedir. Hakikate en yakın 

görüşün ortaya çıkmasına gayret etmek yerine söylemde birlik sağlamayı önceleyen bu tür 

yaklaşımlar, kolektif çalışmaların itibarını zedelemekte ve bu tür çalışmaların yeterince verimli 

olamaması neticesini doğurmaktadır. 

2. Fetva kurullarının oluşumu ve üyelerin nitelikleriyle ilgili sorunlar 

Kolektif içtihat çalışmalarında yer alacak üyelerin hangi niteliklere sahip olması gerektiği 

hususu, fetva kurullarının oluşumundaki en önemli meselelerden biridir. Öncelikle üyelerin 

müctehidlerden yani içtihat ehliyetine sahip kişilerden oluşmasının gerekip gerekmediği hususu 

tartışmalıdır ve buna yukarıda değinilmişti. Diğer yandan üyelerin uzmanlık alanları ve bu 

alanlardaki çalışmalarının geçmişi de önem arz etmektedir.  

Kurullardan çıkacak kararlar din adına olacağından üyelerin ilahiyat alanında uzman olması 

gerektiği hususu genel kabul gören bir husustur; çünkü bu kurullar meseleye helallik ve 

haramlık başka bir deyişle caiz olup olmama bakımından bakmaktadırlar ve bu da dinî 

konularda uzmanlığı gerektirir. Haddizatında herhangi bir meselenin dinî, hukuki, iktisadî, 

sosyolojik ve psikolojik gibi çeşitli yönleri bulunabilir. Konuyu ele alan uzmanın kendi alanı 

dışındaki uzmanlardan istifa etmesi mümkündür ve hatta ideal olan da budur. Ancak hakkında 

karar vermeye gelince, bir uygulamanın helal olup olmadığına karar verecek uzman ile örneğin 
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ekonomik yönden kârlı olup olmadığına karar verecek uzman birbirinden farklı olacaktır. Fetva 

kurullarının kararları meselenin dinî yönüne dairdir. Bu kurulların aldığı kararlar neticede bir 

Müslümanın nasıl davranması veya davranmaması yönünde değer yargısı taşıyan bir hüküm 

niteliğinde olacaktır. Alınan kararlar hem normatif hem de tatbike dönük olduğu için, söz 

konusu kurulların aslî üyelerinin de, hem normatif özelliği hem uygulamaya dönük olma/tatbiki 

özelliği öne çıkan dinî ilimlerin uzmanlarından olması elzem gözükmektedir.   

Kurullardaki üyelerin nitelikleri konusuna yakından bakıldığında başlıca iki problem ortaya 

çıkmaktadır. Birincisi, ilahiyat alanında uzman olsalar bile belli meseleler hakkında hüküm 

verme melekesine yani hüküm istinbât etme melekesine sahip olamayanların üyeliği sorunudur. 

Bu da, geçmişinde özellikle de fıkıh alanında çalışmalar yapmış olmak ve böyle bir tecrübe 

edinmiş olmakla ilgilidir; çünkü fetva kurullarındaki kararların çoğu davranışlarla ilgili, başka 

bir deyişle, “amelî”dir ve amelî konular da fıkhın kapsamındadır. Burada günümüzdeki 

branşlaşmalar bakımından yalnızca fıkıh alanında kariyer yapmış bulunanların seçilmesi 

gerekliliğinden değil kariyerini diğer dinî ilimlerde yapmış olsa bile fıkhî meseleleri 

çözümlemede meleke/yetenek kazanmış olmanın gerekliliğinden söz edilebilir; çünkü kariyer 

alanları çoğunlukla resmi ve şekli bir yönü yansıtmaktadır. Konumuz açısından önemli olan ise 

kişideki melekedir. Böyle bir yeteneği bulunmayan ve bununla maruf olmayan kişilerden 

oluşan kurulların karar alması mümkün olsa dahi bu kararların toplum nezdindeki etkisi ve 

halkça benimsenmesi de farklı bir problemdir. Konu, fıkıh tarihinde tartışılan, avamdan olan 

kişilerin, yani mukallidlerin, kimlerin fetvasıyla amel edebileceği konusuyla yakından ilgilidir. 

Genel kabule göre, kendileri içtihat edemeyen kişiler ancak ilmine ve adaletine güvendikleri 

kişinin fetvasıyla amel edebilirler. İlim sahibi olmayanların veya fâsık olanların fetvasıyla amel 

etmek, kişiyi dinî sorumluluktan kurtarmaz. (Esen, 2012, s. 114) Bu da fetvanın ancak güvenilir 

kişiden alınabileceği anlamına gelir. Bu noktada, avamın dinî sorumluluğunun, yine dinî bir 

sorumluluk taşıyan âlimin sorumluluğuna bağlanması söz konusu olmaktadır. Böylece konu, 

fetva kurulları kararlarının benimsenebilmesi için üyelerinin kimliklerinin bilinmesinin gerekli 

olup olmadığı meselesine gelmektedir. Özellikle isimsiz ve imzasız yayınlanan kurul 

fetvalarında, bu fetvaları veren üyelerin kimlikleri bilinmeden bunlarla amel edilip 

edilemeyeceği hususu tartışmaya değer gözükmektedir. Avamdan olan kişiler, karara katkı 

veren gerçek kişileri bilmeden tüzel kişilerin fetvalarıyla amel edebilirler mi? Tüzel kişiliklerin 

itibarî olduğu, yani Yüce Allah’a karşı sorumluluk üstlenecek şekilde akıl ve iradeye sahip 

gerçek kişiler olmadıkları düşünüldüğünde halktan olan kişilerin dinî sorumluluğu bunlara 

bağlanabilecek midir? Dinî bakımdan, bir kurul fetvasının, onu ortaya koyan üyelerden 

bağımsız, müstakil bir varlığı var mıdır? Bu ve benzeri soruların cevaplarını aramak üzere 

detaylı fıkıh usulü çalışmalarına ihtiyaç bulunduğu söylenebilir. Kurul fetvalarının müstakil bir 
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varlığının olup olmadığı meselesi, özellikle, fetva kurallarında yer alan üyelerin bu kurullardan 

ayrıldıktan sonra görüş değiştirdiği düşünüldüğünde gündeme gelmektedir. Böyle bir durum 

farz edildiğinde, avamdan olan insanların hâlâ o kurulun görüşüyle amel etmeye devam 

etmelerinin caiz olup olmadığı sorusuna verilecek cevap konuyla ilgili çerçeveyi ortaya 

koyacak nitelikte olacaktır. 

Günümüzde mevcut fetva kurullarının çoğunda üyelerin dinî ilimlerde uzman olmaları şeklinde 

genel bir şartla yetinilmektedir. Bazı kurullarda ise özellikle fıkıh sahasında uzman olma şartına 

vurgu yapılmaktadır. Örneğin Cidde’de İslam İşbirliği Teşkilatı’na bağlı olarak faaliyet 

gösteren Mecmau’l-Fıkhi’l-İslâmî ed-Düvelî142 ile Amerika’da faaliyet gösteren Mecmau 

Fukahâi’ş-Şeria’nın143 tüzüklerinde böyle bir şart bulunmaktadır. Öte yandan üyeler dışında 

kalan ve bu kurullara yardımcı pozisyonda bulunan kurul uzmanlarının farklı değerlendirilmesi 

söz konusu olup bu kişilerin ilahiyat alanı dışındaki alanlardan da olabileceği kabul 

edilmektedir. (Halid, 2009, s. 321-330) Birleşik Arap Emirliklerinde Nedvetü’l-ictihâdi’l-

cemâʻî fi’l-âlemi’l-İslâmî (1996) başlığıyla düzenlenen sempozyumun sonuç bildirgesinde, 

içtihat için gerekli olan bütün şartların kolektif içtihatta da gerçekleşmesi gerektiği vurgulanmış 

ve kolektif içtihat yapacak bütün kurulların üyelerinin müçtehid olması; bu kurullara yardım 

etme pozisyonunda bulunan kurul uzmanlarının da alanlarında mütehassıs, dakik ve ilmî 

sorumluluk taşıyabilen Müslüman kişilerden olması yönünde tavsiye kararı alınmıştır. Söz 

konusu karar, üyelerin niteliklerine ilişkin uluslararası standartların oluşturulması yönünde 

önemli bir teşebbüs olup sayıları ve türleri hakkında yukarıda kısaca bilgi verilen mevcut fetva 

kurullarının ve gelecekte kurulacak kurulların sağlıklı çalışabilmesi bakımından bu tür 

standartlar elzemdir.  

Üyelerin uzmanlık alanlarıyla ilgili ikinci mesele, ilahiyat dışındaki alanların uzmanlarının üye 

olup olamayacakları ve üye olabileceklerse kurullarda oy hakkına sahip olup olamayacaklarıdır. 

Bu mesele, daha çok, faaliyet alanı özel olan ve belli bir konuyla sınırlı bulunan kurulları 

ilgilendirmektedir. Örneğin finans, helal gıda ve tıpla ilgili kurullarda böyle bir problem 

bulunması muhtemeldir. Faaliyet alanı genel olan ve özel bir konuyla sınırlı bulunmayan 

mevcut kurullarda ise bu konuda pek problem bulunmadığı, bunların üyeleri arasında ilahiyat 

dışındaki alanlardan üye bulunmadığı söylenebilir. Bununla birlikte sayıları dünya çapında 

epey artmış bulunan kurulların tamamı hakkında henüz bilgimiz bulunmadığını ve farklı 

ülkelerde farklı uygulamalara rastlamanın mümkün olduğunu ifade etmemiz gerekir. 

                                                             
142  http://www.iifa-aifi.org/ (04.06.2018) 
143  http://www.amjaonline.org/ar/about-amja (04.06.2018) 
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Günümüzde İslami finans kurumlarının şer‘î kurullarında çalışan üyelerin genelde ilahiyat 

dışından ve özelde de fıkıh alanı dışından olabilmesi mümkündür. Konuyla ilgili standartlar 

üretmeye çalışan üst kuruluşların birçoğunun ilgili metinleri de buna izin vermektedir. Öte 

yandan bu kurullarda çalışan üyeler üzerinde Malezya’da yapılan bir alan araştırmasına göre, 

fıkıh uzmanı olmayan kimselerin de üye olmasına genellikle sıcak bakılmakta ancak bu tür 

üyelerin sayı bakımından kısıtlı ve oy hakkı bakımından farklı bir statüde yer almaları şeklinde 

bir öneri öne çıkmaktadır. Aynı öneriye paralel olarak, İslami finans kuruluşlarının şer’i 

yönetim çerçevesini belirlemek üzere Malezya Merkez Bankası tarafından 2010 yılında 

yayınlanan ve resmi hüviyet taşıyan düzenlemede de (Shariah Governance Framework for 

Islamic Financial Institutions - SGF) finans kuruluşlarındaki şerʻî kurullarda karar alınabilmesi 

için üyelerin fıkıh uzmanı olmasına dikkat çekilmiştir. Buna göre, anılan kurullar, ancak 

üyelerinin üçte ikisinin olumlu oyu ile karar alabilirler ve ayrıca üçte iki olumlu oy veren 

üyelerin çoğunluğunun uzmanlık alanı da fıkıh olmalıdır. (Güney, 2015, s. 57-58) Avrupa’daki 

Müslümanlara hitap eden el-Meclisu’l-Avrubbî li’l-İftâ ve’l-Buhûs’un tüzüğünde, üyelerin 

ancak din ilimlerinde uzman kişilerden olabileceği belirtildikten sonra, üyeler dışındaki 

uzmanlardan yardım alınabileceğine ve alanlarını ilgilendiren dönem toplantılarına onların da 

katılabileceklerine yer verilmiş ancak bu uzmanların oy hakkı bulunmayacağı belirtilmiştir. 

(Halid, 2009, s. 316) 

Dinî konularda uzman olmayanların, kurullarda karar verici üye olarak bulunması bugün fetva 

kurullarına yöneltilen en önemli eleştirilerden biridir. Hakkında fetva verilecek konuyu tanıma 

ve bilme açısından değişik alanların uzmanlarından istifade etmenin kaçınılmaz olduğu ancak 

bunun, o alanların uzmanlarını içtihat masasına oturtmak gerektiği anlamına gelmediği ifade 

edilmektedir. (Apaydın, 2013, s. 77-82)  Bu eleştiri, bir meseleyi dinî yönden değerlendirmenin 

yani helal veya haram oluşuna hükmetmenin ancak dinî konularda uzman olan kişilerin 

yapabileceği bir iş olduğu, aynı meselenin ekonomik yönden kârlı olup olmadığı, sağlığa zararlı 

olup olmadığı vb. değerlendirmelerin ise ilgili alanların uzmanları tarafından yapılabileceği 

şeklinde daha önce değindiğimiz prensiple ilgilidir. 

3. Fetva kurullarının bağımsızlığı sorunu 

Fetva kurullarının, zaman zaman çeşitli etkiler ve baskılar altında kaldığı hususu, günümüzdeki 

birçok araştırmacı tarafından dile getirilen bir husustur. Fetva kurullarının bağımsızlığı 

denilince; a) Kurulun teşekkülü ve üyelerin seçilme sürecinde bağımsızlık, b) Kurulun maddi 

gelirler yönünden bağımsızlığı, c) Kurulun ele alacağı meselelerin seçiminde, araştırmada ve 

karar açıklama süreçlerinde bağımsızlık gibi hususlar kastedilmektedir. (Halid, 2009, s. 431-

433) Bütün bu yönlerden tam bağımsız bir kurulun nasıl oluşturulacağı meselesi önemli bir 
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problemdir, hatta bazı yazarlara göre, üyeleri mahalli hükümetlerce atanan veya belli bir ülke 

toprağına kurulmuş olan veya maddi ihtiyaçları hükümetçe karşılanan herhangi bir kurul 

bağımsız olamaz. En azından bağımsızlığı garanti edilemez. (Karadâvi, 1998, s. 183)  

Kurulun teşekkülü ve üyelerinin atanma süreci haricinde, çeşitli ülkelerdeki dinî kurumların ve 

özellikle de resmi hüviyet taşıyanların faaliyet alanı bakımından ilgili ülkenin kanunlarıyla 

sınırlanmış olduğu bir vakıadır. Kimi ülkelerdeki kurulların gerekli gördükleri her konuda ve 

yeterince açıklama yapmaları mümkün olmamaktadır. Örneğin Suudi Arabistan’daki Hey’et-ü 

Kibâri’l-Ulemâ, devlet başkanının atamasıyla ve ancak “selefî” âlimlerden teşekkül edebilir. 

Vatandaşların sadece inanç, ibadet ve ahval-i şahsiyye konularındaki sorularına cevap verebilir. 

Diğer konularda görüş açıklanması ise devlet başkanı tarafından havale edilmiş olma şartına 

bağlıdır. Bağımsız olamayan ve gerekli konularda açıklama yapamayan kurulların, kendilerine 

çizilen sınırlar çerçevesinde kimi zaman bazı konularla gereğinden fazla meşgul oldukları, 

mübalağaya ve tekrara düştükleri, asıl önemli olan konulara ve her bir Müslümanın hayatında 

çok önemli olan bazı hususlara karşı sessiz kaldıkları eleştirileri bulunmaktadır. (Halid, 2009, 

344-345, 422) Bu açılardan sivil kurulların resmi kurullara göre daha geniş bir serbestliğe sahip 

oldukları söylenebilir.  

Fetva kurullarının kimi zaman, bağlı bulundukları hükümetlerin ve siyasetin etkisinde faaliyet 

göstermesi de bir başka eleştiri konusudur. Konuyla ilgili olarak Ali Bardakoğlu şöyle 

demektedir:  

“İslam dünyasında Endonezya’dan Malezya’ya kadar, Kuzey Afrika’ya kadar, 
birçok üst kuruluş, fetva ve istişare kurulları var. İslam’a davet kurum ve kuruluşları 
var. Bunların her biri kendi imkânlarına göre, biraz da kendi siyaset ilişkilerine göre, 
devletle olan ilişkilerine göre birtakım roller üstlenmiş durumdalar. Bir ülkedeki 
fetva ve istişare kurumu aynı zamanda siyasi bir misyon da üstlenmiş oluyor. (…) 
Fetva kurulları, dini din olarak anlamak ve dinin tam ortasından konuşmak ve din 
adına ne söylenmesi gerekiyorsa, onu söylemek zorundalar. Ülke ismi vermemde 
mahzur görmüyorum. Mısır üst fetva organlarının, Mısır halkı nezdinde, ciddi bir 
itibar kaybının olması, biraz da ateşi suzanla alakalı bir konudur. Yukarıdaki 
yakınlıklar, verilen fetvanın güvenilirlik ve itimadını da sarsıyor. Yani İslam 
dünyasında dinle siyasetin çok yakın teması,  siyasetin emrine bir din. Sonuç şu; 
dinle siyasetin yakın temasında hep egemen olan siyaset olacaktır. Bunun din 
olmasının hiçbir ihtimali yoktur. Dinle siyasetin yakınlaşmasında kullanılacak olan, 
din olacaktır ve itibar kaybedecek olan da din dinî kurumlar olacaktır. Böyle olduğu 
için de üst fetva kurumlarının, kendi konumlarını iyi ayarlamaları, asıl gönüllerini 
halka, geniş maşeri vicdana açmaları gerekiyor.”  (Bardakoğlu, 2013, s. 73-74) 

Günümüzde dinî kurulların bağımsızlığının temini için özellikle daha alt düzey kurullar olan 

finans kuruluşlarının şer‘î heyetleri bakımından bazı tedbirlerin alınmaya çalışıldığını söylemek 

mümkündür. İslam İşbirliği teşkilatına bağlı Mecmau’l-Fıkhi’l-İslâmî’nin 2009 tarih ve 177 

no’lu kararında İslami finans kuruluşlarındaki şer’î kurul üyelerinin yönetim kurulu tarafından 

atanmalarının, bu kurulların bağımsızlığını etkileyeceği düşünülerek, anılan kurul üyelerinin 
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hissedarlar tarafından genel kurulda atanmaları şart koşulmuştur. Aynı şart Bahreyn merkezli 

İslami Finansal Kuruluşlar Muhasebe ve Denetim Kurumu’nun (AAOIFI) standartlarında da 

bulunmaktadır. Üyelerin bağımsızlığı, seçilme ve atanma süreçleri haricinde, karar alma 

sürecinde de gündeme gelmektedir. Malezya merkezli İslami Finansal Hizmetler Kurulu’nun 

(IFSB), finans kuruluşlarının şerʻî yönetimiyle ilgili yayınladığı yönergede, şer’i kurulun 

bağımsızlığı, “yönetimin veya uygunsuz harici menfaatlerin tesirinde kalmaksızın, konuyla 

ilgili bütün bilgileri değerlendirdikten sonra adil bir karara varabilme yeteneği” olarak 

tanımlanmıştır. (Güney, 2015, s. 62) 

4. Kolektif içtihatın fetvada tekelleşmeye yol açma tehlikesi 

Kolektif içtihat, bir taraftan ehliyetsiz kişilerin ve kör taassuba kapılmış kimselerin meydana 

getirdiği fetva karmaşasına karşı bir önlem olma durumundayken diğer yandan fetvanın belli 

merkezlerin inhisarında görülmesi ve özgür bireysel içtihatların önünün tıkanması riskini 

taşımaktadır. Bir önceki maddede zikredilen bağımsızlığa sahip olamayan ülkelerde, anılan 

kurullar bahane edilerek bağımsız âlimlerin sesinin kısılmaya çalışıldığı eleştirileri 

bulunmaktadır. Bu ise İslam tarihi boyunca var olan içtihat özgürlüğüyle bağdaşmayan bir 

durumdur. Bu yüzden kolektif içtihatın, “açılmaya çalışılan içtihat kapısını yeniden kapatma 

potansiyelini içinde taşıdığı” değerlendirmesi yapılmaktadır. (Apaydın, 2000, s. 444) 

Fetva kurullarının ortaya çıkışı, İslam hukuk tarihinde kanunlaştırma döneminden sonraya denk 

gelmekte ve kanunlarda olduğu gibi fetvada da tek sesin çıkması gibi bir amaç güdülmektedir. 

İslam tarihinde ise, bütün görüşlerin teke indirilmesi ve farklı görüşlerin önlenmesi gibi bir 

talep revaç bulmamıştı. Uzun asırlar boyunca kanunlaştırmaya bile sıcak bakılmamış ve 

devletlerin belli bir görüşü emreden şerʻî kanunu olmamıştı. Hukuki istikrar adına ortaya çıkan 

ihtiyaç ise herhangi bir toplumun genellikle bir mezhebe bağlı olması şeklinde kendiliğinden 

gelişen realitelerle çözülmüş veya farklı mezheplerin bulunduğu yerleşim bölgelerinde farklı 

mezheplerden de kadılar tayin edilmesiyle bu ihtiyaç giderilmişti. Tek bir mezhep 

kanunlaştırılmamıştı. Sonraki dönemde kanunlaştırma hareketleriyle yeni bir evreye girildi. Bu 

yönüyle günümüzde söz konusu kurullar bağlamında içtihata ve içtihat hürriyetine bakışın da 

değiştiğini söylemek ve kanunlaştırmaya sevk eden amillerin, fetva çalışmalarını da kısıtlamaya 

yönelik bir etkisinden söz etmek mümkündür.  

Kolektif içtihatı öne çıkaranlardan bir kısmı, bu tür bir ameliyenin içtihat heveslilerinin 

kontrolünü sağlayacağını ve onları arzu ve heveslerine göre içtihat etmekten men edeceğini 

ifade etmektedirler ki, (Halid, 2009, s. 255) kimin içtihatının arzu ve hevese dayandığı gibi 

hususların tespiti gayet sübjektiftir. Ayrıca söz konusu ifade, kolektif içtihata muhalif kalan 

diğer içtihatlara karşı bir ithamı da barındırmaktadır. 
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Çağımızda kolektif içtihata yüklenen misyonun ve bireysel içtihat aleyhine yapılan 

açıklamaların zaman zaman abartıldığına şahit olunmaktadır. Ferdî içtihatın birtakım 

zararlarından söz edilirken kimi zaman İslam tarihindeki bütün karışıklıkların sorumlusu olarak 

ferdî içtihat gösterilmektedir. Zamanımızın bireysel olmayan meselelerinde yani mahalli 

coğrafyayı ilgilendiren ya da ülke ve ümmet çapında bir mesele olan konularda bireysel 

içtihatlara itibar edilmemesi çağrısı yapılmaktadır. (Halid, 2009, s. 271, 394, 400) Kolektif 

içtihatın bu şekilde öne çıkarılması ve ayrıca onun icma benzeri bir üstünlüğe sahip olduğunun 

iddia edilmesi, (Halid, 2009, s. 250-252, 568) bireysel içtihatı ve özellikle de kurullara üye 

olmayan âlimlerin içtihat yolunu kapatmaya yönelik bir tehdidi barındırmaktadır. Hâlbuki bir 

içtihatın/kıyasın diğerlerinden üstün olmadığı, içtihatın içtihatı nakzedemeyeceği gibi ilkeler 

burada da geçerlidir.  İcmaya ulaşmadığı müddetçe çokluk ve sayı üstünlüğü, dinî 

değerlendirmede bir etkiye sahip değildir. Nitekim tarihteki fukahanın tek başına kalsalar bile 

görüşlerini savunmaktan geri durmadıkları bir vakıa olup, zamanımızdaki birçok problemin 

çözümünde de geçmişte şaz kabul edilmiş içtihatlara tutunulduğu bilinmektedir. Küçüklerin 

evlendirilemeyeceği ve kadının aynı temizlik süresi içinde verilen üç boşamanın tek sayılması 

gibi fetvalar böyledir. 

5. Kurul fetvalarında tutarlılık sorunu 

Fetva kurullarının yeni karşılaşılan problemlerle ilgili yeni içtihatlar ortaya koydukları ve 

öteden beri var olan meselelerle ilgili de geleneksel içtihatlar içinden uygun olanları seçip alma 

gibi yöntemlere başvurdukları daha önce ifade edilmişti. Özellikle bu ikinci türden olan 

fetvalar, yani bir bütünün içinden çekilip alınmış münferit görüşler, zaman zaman bir tutarlılık 

sorununu da beraberinde getirmektedir. Bütünlüğü göz ardı eden ve tutarlılık endişesi 

taşımayan fetvalara karşı güven sorunu yaşanması bir yana bu tür fetvaların uygulanabilirlikleri 

de tartışılır durumdadır. 

Konuya ilişkin birkaç örnek vermek uygun olacaktır. Örneğin, İslam tarihindeki âlimlerin 

çoğunluğu bid‘î boşamaları geçerli kabul etmekte; hem aynı anda veya aynı temizlik süresinde 

verilen üç talakı “üç” saymakta hem de kadının adetli olduğu günlerdeki boşamaları da geçerli 

kabul etmektedirler. Bazı âlimler ise bid‘î talakların geçerli olmadığını; aynı anda veya aynı 

temizlik süresinde hatta aynı iddet süresinde birden fazla talak gerçekleşmeyeceğini, bu süreler 

içinde yapılan birden fazla boşamanın “bir” sayılacağını ayrıca kadının adetli olduğu günlerdeki 

boşamanın da geçersiz olduğunu kabul etmektedirler. Günümüzdeki fetva kurullarından 

bazıları ise, bir taraftan ikinci grupta yer alan âlimlerin görüşünü kabul ederek aynı temizlik 

süresinde verilen üç talakı “bir” sayarken diğer yandan kadının adetli olduğu günlerdeki 

boşamalar hakkında çoğunluk âlimlerin görüşünü esas alarak adet dönemindeki boşamaları 
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geçerli saymaktadırlar. Fakat adet dönemindeki birden fazla boşamanın kaç sayılacağı hakkında 

yeni bir karar almamaktadırlar. Böyle bir tercihten sonra geriye şöyle bir sonuç ortaya 

çıkmaktadır: Adet döneminde verilen üç talak, “üç” olarak geçerlidir. Böyle bir sonuç ise 

eleştiriye açık gözükmektedir; çünkü kadının temizlik dönemi, âlimlerin ittifakıyla talaka 

elverişli bir dönemdir ve bu dönemdeki üç talakı dahi tek sayarken, talaka elverişliliği tartışmalı 

bulunan adet dönemindeki üç talakı üç olarak saymak tutarlı gözükmemektedir. Dolayısıyla bir 

fetva kurulunun, aynı temizlik süresinde verilen üç boşamayı tek sayıp adet dönemindeki 

boşamayı da geçerli sayarken şu sorulara da cevap üretmesi beklenir: Adet döneminde boşama 

geçerliyse, bir adet döneminde verilen üç talak tek talak mı sayılacaktır yoksa üç mü 

sayılacaktır? Ya da adet dönemi, onun öncesindeki veya sonrasındaki temizlik dönemine ilhak 

edilerek ikisi bir dönem gibi kabul edilecek ve bu dönemdeki birden fazla boşama tek mi 

sayılacaktır? Bu sorulara karşı sükût edilmiş olması uygulamada bir boşluk da meydana 

getirmektedir.  

Bir başka örnek ise zekât hesabında borçların düşülmesiyle ilgilidir. Borçlar için ayrılan paranın 

zekâttan muaf tutulmasını gündemine alan bir fetva kurulunun, yalnızca gelecek bir yılda 

ödenecek borçlar için ayrılan paranın muaf tutulabileceğine karar vermesi, diğer taraftan ise 

alacaklar konusunda gelecek yıl ve yıllardaki tüm alacakları zekâta dâhil etmesi bir çelişki 

oluşturmakta ve mükellefleri sıkıntıya sokmaktadır. 

Herhangi bir konuda alınan bir kurul kararının, konu bütünlüğü veya fıkhın genel bütünlüğü 

bakımından bir tutarsızlık veya boşluk oluşturmasının sebeplerinden biri, kurul çalışmalarının 

yavaş yürümesi ve heyet halinde bir karara varmanın uzun zaman almasıdır; çünkü heyetçe 

araştırma yapma, toplanma ve karar alma süreçleri uzun sürmektedir. Belli bir cüzi meselede 

bir karara vardıktan sonra da başka zamanlarda tekrar o konuyla ilgili meselelere dönmek, 

karardaki boşluğu veya eksikliği gidermek üzere tekrar toplanmak ve tashihe gitmek kolay 

olmamaktadır. Bu bakımdan fetva kurullarınca yürütülen kolektif içtihat faaliyetinin, bireysel 

içtihata göre daha ağır yürüdüğünü, arzu edilen canlılığa ve dinamizme yeterince sahip 

olamadığını söylemek mümkündür. Bütün bunlar dikkate alındığında söz konusu kurulların ele 

alabileceği konuların çok sınırlı olabileceği ve karar verilecek meselelerim seçiminin iyi 

yapılması gerekliliği ortaya çıkmış olmaktadır. 
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SONUÇ 

Birçok amacı gerçekleştirmek üzere ortaya çıkmış bulunan fetva kurullarının gerek kuruluşları 

gerekse çalışma usulleri bakımından çeşitli sorunları bulunmaktadır. Artık bir sektör haline 

gelmiş bulunan bu alanda, genel ve yüzeysel düzenlemeler yerine daha teferruatlı birtakım 

standartların belirlenmesine ve uygulanmasına ihtiyaç bulunmaktadır. Bu standartlar, mezkûr 

kurulların bürokratik görüntüden kurtarılarak kaliteli çalışmalar yürüten ilmî heyetler haline 

gelmesi, alacakları kararlarla ilgili ilmî süreçlerin netleştirilmesine ağırlık verilmesi, Müslüman 

kitlenin bu kurullara yönelik güveninin arttırılabilmesi için çalışmalarında gerekli titizlik ile 

şeffaflığın sağlanması ve bağımsızlıklarının arttırılması gibi hususlara yönelik olacaktır. Ayrıca 

kurullarca yürütülen kolektif içtihatın, fetvada tekelleşmeye ve ferdî içtihatta bulunan bağımsız 

ulemayı tehdit edici boyuta varmaması yönünde bir bilincin yerleşmesi de önemlidir. Fetva 

kurulları kararlarının saygınlık kazanması ve Müslüman toplumda geniş kabulle karşılanması, 

bağlı bulundukları kuruluşun veya devletin maddi gücüyle değil ancak bu kurulların yaptığı ve 

yapacağı çalışmaların kalitesi ve kurul üyelerinin ilmî saygınlıkları ile sağlanabilir.  
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ÖZ 

 Eğitim, tarih boyunca toplumları yakından ilgilendiren bir başlık olmuştur. İlk eğitim 

faaliyetlerinin başladığı günden günümüze kadar, farklı medeniyetlerde farklı eğitim 

gelenekleri zuhur etmiştir. Her medeniyet müfredatıyla, prensipleriyle, disiplin anlayışıyla, 

kaynaklarıyla ve hususiyetle eğitim metotlarıyla birbirinden ayrılmıştır. Metotları hususiyetle 

belirtmemizin sebebi, çalışmamızda bir eğitim metodu olan ezber konusunu işleyecek 

olmamızdır. Ezber sözlük anlamıyla; bir şeyi eksiksiz şekilde tekrarlayabilecek seviyede akılda 

tutmak manasını taşımaktadır. Bu seviyede tekrar edebilmenin fonksiyonlarını zihnin pratik 

kullanımı, hafızanın işleyişinin sürekliliği olarak tanımlamak mümkündür. Eğitim sürecinde 

kullanımı son derece önemli olan bu iki unsurun işleyişi ve gelişimi ezber metoduyla mümkün 

olmaktadır. Ezber, eğitim geleneğimizde önemli bir yere sahip olan ve kuşkusuz eğitim 

tarihimiz incelendiğinde ilk göze çarpan kurum olan medreselerin de vazgeçilmez metoduydu. 

Medreseler asırlarca talebelerini bu metotla eğitmiş ve başarıyla nitelikli bireylerin yetişmesine 

öncülük etmiştir. Medrese talebeleri büyük ölçüde ezber metoduyla sürdürdükleri eğitim 

yaşantılarında zihinlerine pratiklik kazandırmış, hafızalarını süreli diri tutmuşlardır. Bu metot 

ile edindikleri tüm bilgiler arasında bir bağ kurmak mümkün olmuş ve bunun akabinde bütünlük 

mevcut olmuştur. Modern eğitim sistemleri ezber karşıtlığıyla vaki olmuş, insan hafızası geri 

plana itilmiştir. Tarih boyunca yalnızca medreselerde değil, farklı medeniyetlerin eğitim 

kurumlarında da sıkça başvurulan ezber metodu, bugün tüm eğitim metotlarında yanlış bir 

yöntem olarak tabir edilmektedir. Esas itibariyle insan hafızasını ve onu besleme yöntemi olan 

ezberi arka plana iterek yanlış yapılmaktadır. Ezbere yüz çevirmenin neticesi olarak konuya 

olan odak yoğunluğunun azalması, bilgiler arası bağlantıların kopup bütünlüğün 

sağlanamaması sorunları teşekkül etmektedir. Bireylerin tarihini, dilini, dinini, edebiyatını, 

kültürünü ve geleneklerini en iyi tahlil etmesinin yolu ezberden geçmektedir. Ezberin elzem 

olduğu noktasında görüş bildiren İbn-i Haldun, “öğrencinin ilimde en üst seviyeye gelmesi, ilmî 

konularının baştan sona üç kez tekrar edilmesi ile olur. Bazıları yaratılışlarındaki özellik ve 

yetenek sayesinde, daha az tekrarla da bu seviyeye ulaşabilmektedir. (İbn Haldun, c. 2, s. 1286) 

ifadeleriyle ezberin önemine dikkat çekmiştir. 

Anahtar Kelimeler: ezber, medrese, eğitim, eğitim metotları, bilgi. 
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ABSTRACT 

Education has been a topic that closely related societies throughout history. Different 

educational traditions have emerged in different civilizations from day one until the beginning 

of the first educational activities. Each civilization has been separated from each other by its 

curriculum, its principles, its discipline, its resources, and in particular its teaching methods. 

Because we specify the methods in particular, we are going to process the memorizing topic 

which is a training method in our work. Memorization is literally meaning; it has the meaning 

of keeping it in mind at a level that can repeat something completely. It is possible to define the 

functions of repetition at this level as the practical use of the mind, the continuity of memory 

functioning. The operation and development of these two elements, which are extremely 

important to use in the educational process, are possible by the memorization method. 

Memorandum was an indispensable method for the masters who have an important place in our 

education tradition and who are doubtless the first institution that multiplied our education 

history. The madrasa have trained their students for many years with this method and have 

successfully pioneered the training of qualified individuals. The madrasa tale, with a large 

amount of memorization methods, gave their minds practicality and maintained their memories 

for a long time. It was possible to establish a link between this method and all the information 

they acquired, and then the integrity was present. Modern education systems have been 

enshrined by antiquity, and human memory has been pushed back. Throughout history, the 

method of memorizing, which is frequently used not only in madrasas but also in educational 

institutions of different civilizations, is now called a wrong method in all education methods. It 

is made inaccurately by pushing human memory and the method of feeding it into the 

background. As a consequence of the face-to-face translation, there is a decrease in the intensity 

of focus, which is the subject, and the inability of the information interconnections to break 

loose. The way to best analyze the history, language, religion, literature, cultures and traditions 

of individuals is through history. Ibn Khaldun, who stated that he is the most convenient person, 

says, "The arrival of the student at the highest level in science is achieved by repeating the 

scientific subjects from the beginning to the end three times. Some are able to reach this level 

with fewer repetitions, thanks to the features and talents of their creation. (Ibn Khaldun, c.2, 

p.1286). 

 

 

Key words: memorization, madrasa, education, methods of education, information. 
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1.GİRİŞ 

 

 Ezber, köken olarak Farsça bir kelime olup Türkçede şu anlamlara gelmektedir:  

 I. Bir şeyi, bir metni hafızaya naklederek aslına bakmadan okuyabilecek şekilde öğrenme. 

 II. Ezberlenmesi gereken ders. (Doğan, 359.) 

 Modern eğitim sisteminin tedavülden kaldırmak için gayret sarf ettiği, sürekli bir 

değersizleştirme çabası içinde olunan ve ‘ezbere dayalı eğitime hayır’ ezberiyle soyutlaştırılan 

ezber metodunun; talebelerin ilim yoluna tuttuğu ışığı görmemiz gerekmektedir. Doğu’nun 

uzun yıllar boyunca vazgeçmediği bu metot Batı’da da karşılık bulmuştur. Örneğin İtalyan 

yazar Eco’nun konuyla alakalı görüşü şu şekildedir. “Ezberlemek zorunda olmadığımız 

günümüzde, bu günlük alıştırmayı bir şekilde kendimize dayatmamız lazım, yoksa erken 

bunama tehlikesiyle karşı karşıya kalırız.” (Umberto Eco - J.-C. Carriere, Kitaplardan 

Kurtulabileceğinizi Sanmayın, İstanbul 2012.)  

 Eğitim geleneğimizde ezber tarihi bir önem arz etmektedir. Asırlar boyunca kullanılan bu 

yöntem ile talebeler hafızalarını beslemiş ve diri tutmuş, beslenen hafıza tefekküre altyapı 

oluşturmuş ve idrakin temelleri atılmıştır. İdrak edilen bilgi insan hayatına sirayet etmiş, 

böylelikle bilginin uygulanabilmesi için hafızada yer etmiş olmasının gerekliliği ortaya 

çıkmıştır. Aynı zamanda bilgilerin tek bir kaynakta; yani hafızada tutulması bütünlüğün 

sağlanması noktasında ezberin ehemmiyetini ortaya koymuştur.  

 Ezberle yürütülen eğitim organizasyonu neticede tarihe damgasını vuran nice âlimler 

yetiştirmiş, bilim dünyasının başı her sıkıştığında soluğu yanında aldığı nice eserler ortaya 

koymuştur. Ezberin işlevselliğine bir sınır çizmek pek de mümkün olmayacaktır. Ancak 

günümüzde zihinlerde yer ettiği haksız konumu ortaya koymak ve olması gereken konumu 

işaret etmek de zor olmayacaktır. 

 

2.EZBER İLE EZBERCİLİĞİN FARKI 

Bu iki kavram birbirine yakın görünse de mana olarak aynı içeriği taşımamaktadır. Ezber 

kelime anlamı olarak; bir sözü, bir yazıyı vb. hiçbir eksiği bulunmaksızın anımsayacak ve 

yineleyecek biçimde akılda tutma işi olarak tanımlanmaktadır. Ezbercilik ise hudutları 

belirlenmiş bir kalıbın dışına çıkmama ve çıkamama hali olarak tanımlanabilir. Edinilen 

bilginin yalnızca hafızada yer etmesi ve yeni bilgilerin eskilerinin yanına eklenmesi sürecini 

ifade etmektedir. Belli bir sistematiğin dışına çıkmadığı için hafızada yer eden bilgi zamanla 

yıpranacak ve yok olacaktır.  

 

2.1. EZBER İYİDİR, EZBERCİLİK DEĞİL 
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Bu niteliklerle akılda muhafaza bilgi daha önce de belirttiğimiz üzere hafızayı beslediği gibi; 

zihni, manayı idrak etmeye itmektedir. Böylelikle insan ezberine aldığı bilgi üzerine tefekkür 

edecek, yeni edindiği bilgiyi hafızasındakilerle muhakeme edecek, tabiri caizse bir damıtma 

sürecinin ardından öze doğru bir yolculuk gerçekleştirecektir. Ezber ile mütemadiyen süren bir 

zihin aktivitesi sağlanacak, düşünme ve manayı idrak etmeye gayret etme bir refleks haline 

gelecektir. Ezbercilik kalıbı ile düşünmenin önüne geçildiği için hafızada yer tutan bilgiler 

organize edilemeyecek, hafıza hantallaşacak ve nihayetinde bilgi dağınıklığı söz konusu 

olacaktır. 

 

 2.2. EZBERCİLİK OLMADAN DA EZBER OLABİLİR 

 

Bilgi bütünlüğünün sağlanması ezber ile mümkün olacağı gibi, ezbercilik olmadan da ezber 

yönteminin kullanılması mümkün olacaktır. Hatta ezberin sahih olarak uygulandığı bir sistemde 

ezberciliğin var olamayacağını söylemek yanlış olmayacaktır. Ezbercilik, edinilen bilginin belli 

kalıplarda tekrar edilmesinden ibarettir. Araştırma güdüsünden uzak tutmak, zihnin geniş 

tahayyüllerine bir gem vurmak, bilginin ulaşabileceği noktalara bir sınır çizmek ezberciliğin 

başlı sorunlarındandır. Temel becerilerinizin büyük bir kısmını ezberle öğrenirsiniz ama bilgiyi 

özümseme kısmına gelince ezber değil başka bir şeylerin uygulama boyutu devreye girmesi 

lazım. (Ataman, Ayşegül. "Üstün yetenekli öğrencilerin öğretmenlerine ve ailelerine 

öneriler." Geleceğin Mimarları Üstün Yetenekliler Sempozyumu (2012): 22-28.)   
 Bu noktada ezberin bir öğrenme metodu, ezberciliğin dar kalıp bir eğitim sistemi olduğunu 

tanımlamak ve elbette net bir şekilde ayırt etmek gerekmektedir. 

 

3. EZBERİN FONKSİYONLARI 

 Kendisinden faydalanılan alan açısından ezberi bir başlığa indirgemek mümkün olmayacaktır. 

Böylesine köklü ve tesirli bir tarihi olan bu eğitim metodu, elbette eğitimin birçok safhasında 

karşımıza çıkacaktır. Temel olarak insanın düşünsel yolculuğunda bir dinamik olmaya 

muvaffak olmuştur. İlim talebelerinin tüm eğitim hayatları boyunca başvuracağı bu kaçınılmaz 

yöntem, aynı zamanda ilim insanları için de aynı muhtevaya sahiptir. Ezber; ilmin içinde 

bulunan herkesin öğrenmesi, idraki, ufkunun genişlemesi, zihnin derinlik kazanması, 

zihinlerdeki karmaşayı önlemesi, alanında uzmanlaşması, edinilen bilgilerin hafızada bir 

bütünlük kazanması, bireylerin bütüncül bir yaklaşım anlayışına sahip olması gibi birçok 

konuda faydalanılan bir metottur. 

3.1. DÜŞÜNCE DÜNYASINA ETKİSİ 
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İlim talebeleri bu yola revân oldukları ilk günden itibaren engin deryalara açılmış olacaktır. 

Önlerinde duran bu uzun yolun henüz başında zihinleri öğrenmeye son derece yatkındır. 

Öğrenmeye yatkın olan zihnin en önemli itici kuvveti şüphesiz kuvvetli bir hafızadır. Edinilen 

bilginin hafızada muhafaza edilmesi aklî bir melekedir. Bu bilgi zekâ ile harmanlandığında 

ortaya düşünce, kıyas, analiz etme, eleştiri, sorgulama gibi kavramlar çıkacaktır. Ezber 

düşünmeye engel olmadığı gibi, kişinin düşünce dünyasının temel dinamiklerine gerekli ivmeyi 

kazandırmaktadır. Kıyas eden, analiz eden, eleştirmeye yatkın ve sorgulayan bir zihin düşünce 

dünyasında kendi altyapısını hazırlıyor olacaktır. Bu meziyetlerle düşünce dünyasına açılan 

insanın tarihe yeni ufuklar kazandırması işten bile değildir. 

 Turgut Uyar (ö.1985) ezberinde bulunan birçok şiirden aldığı ilhamla zekâsını harmanlayarak 

edebiyat dünyasına “ikinci yeni” olarak adlandırılan yeni bir akımı kazandıran önemli 

şairlerden biri olmuştur.  

 Cahit Arf (ö.1997) matematik ilminde ezberine aldığı sayısız formülü zekâsına yakıt olarak 

kullanarak “Arf Sabiti” terimi başta olmak üzere birçok terimi matematiğe kazandırmış ve bilim 

dünyasına önemli katkılarda bulunmuştur. 

 Sibeveyh (ö.809) Basra’da nahiv öğrenirken ezberlediği siğalarla başlayan ilim yolculuğunun 

sonunda tüm kaynaklarda bir otorite olarak kabul edilen “el-Kitâb” isimli gramer eserini 

dilbilim dünyasına kazandırmıştır.  

Tarih bunlar gibi birçok örneği tozlu sayfalarında muhafaza etmektedir. Düşünsel anlamda yeni 

şeyler söyleyebilen hatta çığır açabilen şahıslar; bu noktada beyin antrenmanı olarak tabir 

edebileceğimiz ezber metodunu yerinde ve doğru manada kullanabilmiş ve üretimlerini bu 

vesileyle gerçekleştirebilmiştir. 

 

3.2. BİLGİ KARMAŞASININ ÖNLENMESİ 

 

Doğru bilgi, “bütünlüğü, geçerliliği, güvenilirliği ve özgünlüğü garanti altına alınmış, kayıtlı 

veriler” (Külcü, 2017, s.82) şeklinde tanımlanmıştır. Bütün kelimesi Türk Dil Kurumuna göre 

eksiksiz, tam; çok sayıdaki varlık ve nesnelerin hepsi; parçalanmamış; birlik, tamlık (TDK, 

2018b); mükemmel, tamam, sağlam. (TDK, 1963) anlamlarına gelmektedir. Bütünlük ise bütün 

olma durumu, bütünsellik, tamamiyeti ifade eder (TDK, 2018c). Bir konuyu anlamlandırırken, 

yorumlarken, lazım olan bilgi şümulünü ifade eden bilgi bütünlüğü bilimsel çalışmalarda 

bütüncül bir sonuca ulaşmada önemli bir unsurdur (ADAM, 2018). 
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 Bilgi çağının içinde olmamız ve teknolojinin yaygın olarak kullanılması ortaya bir bilgi 

karmaşası çıkarmıştır. Kaynağı belli olmayan yüzeysel bilgilerin büyük kitlelere servis edildiği, 

sahih olmayan, hakikatten ve özden uzak ifadelerin karşılık bulduğu, hafızanın görevinin 

bilgisayarlara devredildiği büyük bir karmaşanın içinde olduğumuz su götürmez bir gerçektir. 

Günümüz bilgi karmaşasının karşısında durabilecek irfana sahip olan ezber metodu hem sahih 

bilginin korunması adına kuvvetli bir muhafız, hem de bilgi kirliliğini önlemek ve bütünlüğü 

sağlamak için önemli bir aktarım aracıdır.  

 Temel hareket noktası bütüncül bakış olan kadim geleneğimiz ve metotlarının çıkış noktası 

olarak dört halife dönemi kabul edilebilir. Filizleri bu dönemde atılan bu kültür İbn Haldun, 

Gazali gibi nice âlimlerle kök salmış; Semerkant, Bağdat ve Anadolu medreseleriyle köklere 

nüfuz etmiştir. Bu kadim gelenekte yalnızca âlimler, müderrisler değil; tebaa dahi asgari 

düzeyde ilmihal bilgisi edinmiş ve içtihatları idrak ederek mutmain olabilmişlerdir.    

  

 

3.3. MAKİNELERLE MÜCADELESİ 

 

Bu başlıktan maksat teknoloji çağı olarak adlandırılan günümüz konjonktürünün böyle bir 

problemi beraberinde getirmesidir. Dünyanın en büyük bilişim ve teknoloji şirketi olarak kabul 

gören IBM firmasında görev yapan Reymond B. Johnson (ö.1998) 1950’li yılların başında hard 

diski icat etti. Bu buluş şüphesiz teknoloji dünyasında bir mihenk taşı olarak yerini aldı. Daha 

sonra geliştirilerek çok küçük boyutlarda, taşınması kolay, ucuz maliyetli birçok türevi 

oluşturuldu. Bu buluşlar insanoğlunun ezberleme yükünü büyük ölçüde üzerine almıştır. Hafıza 

görevi makinelere devredilerek dijitalleşmenin kolaylıklarından faydalanırken, bu faydanın 

beraberinde getirdiği olumsuzluklar göz ardı edilmiştir.  Teknoloji bize sunduğu imkânlarla 

ezbere duyulan gereği ortadan kaldırmaktadır. Cep telefonları, tabletler, bilgisayarlar not tutma 

ve saklama özellikleriyle donatılmış ve anında ulaşılabilir olmanın rahatlığıyla zihinler rehavete 

sürüklenmiştir. Bilginin manasına, hakikate, öze ulaşma kaygısı flaş belleklerin depolama 

alanlarına saklanmıştır. Teknolojik gelişmelere uyum sağlayarak bilgi çağında yerimizi 

almamız gerekirken; teknolojinin himayesine girerek hafızamızı tümüyle depolama alanlarına 

teslim ediyoruz. Bu depolama alanları yüzeysel bilgiler yığını oluşturmakta ve neticesinde 

ortaya içinden çıkılması zor bir karmaşa çıkartmaktadır. Bu şartlarda sahih bilgiye 

ulaşılabilmesi, bilgi kirliliğinin önlenmesi, bilgi bütünlüğünün sağlanması ve tefekkürün 

sürekliliği adına, kadim geleneğimiz ezberin makinelerle mücadelesinin devamlı olacağını 

belirtmek gerekmektedir. Merhum İzzetbegoviç (ö.2003) şu veciz ifadesiyle bu mücadelede 

hakikate dikkat çekmektedir; "Nazari olarak, müstakbel bilgisayarlar insanın yaptığı her şeyi 
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yapabilecektir.  Sadece iki istisna vardır. Dindar olamayacak ve şiir yazamayacaktır. 

(İzetbegoviç, Alija. Doğu ve batı arasında İslâm. Vol. 3. Nehir Yayınları, 1987.) 

 

 

3.4. DİNÎ KONUMU 

 

İslamiyet’in ilk yıllarında gelen vahiy kâtipler aracılığıyla kayda alınmış, bir yandan da hafız 

sahabeler tarafından ezberlenmiştir. Hafızalara kazınan âyet-i kerîmeler tekrar yoluyla idrak 

edilmiş ve hafızların hayatına sirayet etmiştir. Kur’ân’ı Kur’an yapan ezberdir. Kur’ân’ı 

anlamak ve uygulamak için zuhur eden ilimler de ancak aynı yöntemle anlaşılacaktır. Birçok 

ilmi bir kez okuyarak edinilen bilgi, bir ilmi birçok kez tekrar etmek karşısında yetersiz 

kalacaktır. İbn-i Haldun’un (ö.1406) ifade ettiği üzere “öğrencinin ilimde en üst seviyeye 

gelmesi, ilmî konularının baştan sona üç kez tekrar edilmesi ile olur. Bazıları yaratılışlarındaki 

özellik ve yetenek sayesinde, daha az tekrarla da bu seviyeye ulaşabilmektedir. (İbn Haldun, c. 

2, s. 1286) Dolayısıyla klasik ilimlerin anlaşılması için, eğitim geleneğimizin klasik yöntemi 

olan ezber, medeniyetimizin bize bir mirasıdır ve bizlerin bu konuda uyanık olup mirasımıza 

sahip çıkmamız gerekmektedir. Geleneğimizin önemli âlim ve müçtehitlerinden olan İmam 

Gazâlî (ö.1111) ilimler tasnifi yapmış ve bilginin bütünlüğünü savunmuştur. Hem dini ilimlere 

hem de kâinata bakışı her zaman bütüncül olmuştur. Onun ezbere olan telkini şu anekdotla 

anlatılmaktadır; İlim yolculuğunda edindiği tüm bilgileri yazılı hale getirir ve bu bilgiler iki cilt 

halinde toplanır. Memleketine dönüş seferinde yolu kesilir ve heybesinde sakladığı iki cilt kitap 

eşkıyalar tarafından nehre atılır. Yazıya döktüğü tüm birikimi suda eriyip giden Gazâlî tekrar 

medreseye döner ve “anladım ki satırlarda olan ilim yerine sadra yakın hıfzda olan ilim gerekir” 

der. İslam kültürü ezber ve senet kavramlarını kullanmıştır. Tevatür ezber ile sağlanmış; 

ezberlenen bilgi nesilden nesile senet yoluyla aktarılmış, insan hafızası itibar görmüş, senet ile 

güvenilirliği sağlanmıştır. Eğer inşa ettiğimiz medeniyeti bir tespihe benzetecek olursak senet 

bu tespihin imamesi konumundadır. Bu imame yok olursa tespihi ortaya çıkaran tüm taneler 

dağılacak tespih işlevini yitirecektir. Ezber bu noktada çok önemli bir rol üstlenmiştir. Ezber 

senedi himayesi altında tutarak bu yöntemin sürekliliğini sağlamaktadır. Bu yöntemle bilgi 

bütünlüğü sağlanmış, karmaşa önlenmiş, sahih bilgi korunmuş ve hakikati idrak etmek için 

gerekli altyapı tümüyle sağlanmıştır. Hanefî geleneğin son derece ehemmiyet göstermiş olduğu 

ezber hususunun dinî hükmü farz-ı ayndır. Mükellef olan herkes tarafından mutlak surette 

yerine getirilmesi icap etmektedir. Âyet ezberlemeyen müfessir, hadis ezberlemeyen muhaddis, 

klasik metin ezberlemeyen müçtehit olmasının mümkün olmayacağı apaçık bilinmektedir. Her 

bir ilimler dalından en azından kısa ve öz bir metin ezberlemek gerekmektedir. 
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Medeniyetimizin vazgeçilmez bir mirası olan ezber hususunda tuzağa düşmemek, batının tarih 

boyunca gıpta ile baktığı usullerimizin itibarını daima diri tutmanın gerekliliğini idrak etmek 

önem arz etmektedir. 

 

4. MODERN SİSTEMDE EZBER  

 Modern sistemde ezber “beyin antrenmanı” olarak ifade edilirse karşılık bulacağı en temel 

tanım bu olacaktır. Ezber yapan öğrencilerin emsallerine nazaran daha başarılı, kavramada daha 

yetenekli, düşünmede daha zeki oldukları görülmektedir. Özellikle küçük yaşta başlatılan ezber 

faaliyetleri daha kalıcı olmaktadır. Eğitim seviyesiyle dünya genelinde üst sıralarda yer alan 

Japonya, çocuklarına küçük yaşta bu alışkanlığı kazandırmaktadır.  

 Bu konuya gösterilecek bir diğer önemli örnek dünyanın en küçük hafızıdır. 3 yaşındaki 

Cezayirli Abdurrahman 2 yaşına kadar hiç konuşmamış, konuşmaya başladığı ilk andan itibaren 

ezbere başlamış ve bir yıldan daha kısa bir sürede Kur’ân-ı Kerîm’i baştan sona ezberlemiştir. 

Ortalama olarak üç yılda tamamlanan hafızlık eğitim sürecini, küçük yaşta yapılan ezberin 

verimliliği ile beraber çok kısa bir sürede tamamlamıştır. Bu başarısıyla dünyanın en küçük 

hafızı unvanıyla Guinness rekorlar kitabına girmeyi başarmıştır. 

 Konuyla ilgili olarak Şubat 2018’de Türkiye Özel Okullar Derneği’nin Antalya’da düzenlediği 

konferansta konuşan Millî Saraylar Bilim Kurulu Başkanı Prof. Dr. İlber Ortaylı’nın ifadeleri 

dikkat çekicidir: “Ezbere dayalı eğitim olmaz, anlayarak öğreteceğiz deniliyor. İnsanlar 

anlayarak değil, ezberleyerek öğrenirler. Ezber eğitimin temelidir. Matematik de lisan da 

ezberlenir. Haritayı ilkokulda öğrenemeyen üniversitede harita yapamaz. Çocuklar da en güzel 

küçük yaşta ezberler.” 

 

4.1. DOĞU’DA VE BATI’DA EZBER 

 

 Doğu’nun kadim eğitim kurumu olan medrese talebelerine klasik metinleri ezberletmiş, 

hafızalarında bir bilgi deryası oluşturmuştur. Bu seviyeye gelen her talebe düşünsel anlamda 

ihtiyacı olacak derinliği zihninde sağlamış ve hafızasında yer eden bilgileri irdelemek ve 

kavramak için imkân bulabilmiştir. Boş bir zihnin tefekkürü ile hafızasında Arapça, Farsça, 

Türkçe nice derin bilgiler barındıran zihnin tefekkürü arasında önemli bir fark olacağı da 

muhakkaktır. Okumak, idrak etmek, idrak edilen bilgiyi paylaşmak ve bilginin sürekliliği için 

çalışmak gibi anlamları içeren ders veya dirâse kökünden bir mekân ismi olan “medrese”, 

şüphesiz İslam kültür mirasının merkezinde yer almaktadır. Müslümanlar yalnız dört duvarla 

örülmüş mekânları değil, medresenin işlevselliğinin sağlanacağı her ortama kıymet verip bu 

amaç doğrultusunda kullanmışlardır. Medrese tahsilinde bütün ilimler, sahih bilgiye dayalı 
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olarak iyi anlaşılması maksadıyla okutulmuştur. Burada medrese kavramıyla yakından 

bağlantılı olan ve aslında medreselerin esas fonksiyonu olan tedârüs kavramının dil bilimsel 

incelemesine değinmek gerekmektedir. “Sahih bilginin dörtlü sistemle aktarımının icrâ edildiği 

medreselerde tedârüs ameliyesi; okumak, öğrenmek, anlamak ve ezberlemek için çokça tekrar 

etmek manalarına gelen “dirâse” kalıbından türeli “derese” sülasî mazî fiilinin işteştik vezni 

olan “fâ-e-le” “da- re-se” fiilinden dönüşlü bir kiptir.” 

 Batı bu noktada Doğu’ya nazaran hayli geride kalmıştır. İlim kökeni olmayan bir medeniyet 

olarak dijitalleşmenin de etkisiyle ezber metodundan gerektiği ölçüde yararlanamamıştır. Hali 

hazırda elinde ezber gerektiren ilmi mirası bulunmamaktadır. Bu sebeple ezber Batı’da karşılık 

bulamamakla beraber karşı görüşlerle yıpratılmaya çalışılmaktadır. Bilginin özünü idrak 

etmeye, hakikate ulaşmaya, bilgiye vakıf olmaya her teamülü ile karşı olan Batı sistemleri, 

tefekkür organizmasına derinden katkı sağlayan ezber metodunu önemsememektedir. Bu tavır 

onlara dijital kayıt hususunda önemli bir yol kat ettirmiştir. Ancak yazılı kaynak ve hız 

noktasında geri kalmıştır. Yalnızca bu nedenle dahi arşiv seviyesi olarak Doğu’nun muazzam 

kayıtları hala üstünlüğünü korumaktadır. Bu noktada tarihçilerin kutbu merhum Halil İnalcık’ın 

ifadeleri şöyledir: “Ben eğer şöhretli bir tarihçi olmuşsam, bunu Türk arşivlerine borçluyum. 

Bu arşivler çok mühim ve çok zengindir. Sosyal bilimlerle uğraşan Türk bilim adamları bu 

arşivler sayesinde önemli çalışmalar yapabilirler ve Türkiye’nin sosyal bilimlerdeki başarısı 

bizi Fransa’nın yanına yerleştirir.” 

 

5. SONUÇ 

Ezber denince karşımıza çıkan temel husus ezberin yüzeysel bir metot olduğudur. Bu iddia 

geleneklerimizle henüz karşılaştığında kendine yer bulamayıp çürümeye mahkûm olmuştur. 

Kadim geleneğimiz bilgiyi kavrama noktasında son derece titiz olmuş, modern sistemlerin 

aksine edinilen bilgiyle hakikati arayan, manaya hâkim olan, derinliği kavrayan ve özü idrak 

eden talebeler yetiştirmiştir. Bu niteliklere haiz olan bireylerin yüzeysel olduğunu iddia etmek 

iddiadan öteye geçememektedir. 

 Konu ezber olunca modern sistemin karşımıza çıkardığı bir diğer argüman ezberin 

sorgulamadan uzak tuttuğu ve insanın düşünmeden kabul ettiği bilgiler yığını oluşturduğudur. 

Oysa sözcükleri ezberleyen hafıza; zihni, terimleri ve kavramları idrak etmeye itmektedir. 

Böylelikle hafızamızda yer eden her sözcük uzun bir tefekkür yolculuğunun adımlarına işaret 

etmektedir. 

  İslam medeniyetinin temelini oluşturan ezber metodu, Çin’den Amerika’ya, Hindistan’dan 

Avrupa’ya birçok medeniyette de kendine yer bulmuştur. Ezbersiz bir din olamayacağı gibi; 

bilim dünyası da ezber olmadan çaresiz duruma düşecektir. Fen bilimleri için formüller 
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noktasında ezberin ne denli önem arz ettiği görülmektedir. Aynı zamanda sosyal bilimler için 

de vazgeçilmez olduğu apaçık ortadadır. Daha öncede belirttiğimiz üzere formülleri ezbere 

bilmeyen fen bilimci olamayacağı gibi; şiir ezberlemeyen şairin de olamayacağı bilinmektedir. 

 Bu çalışmada ezberin karşılık bulduğu güncel problemler, bu metodun tarihsel süreçte ve 

günümüzde eğitim dünyasına kazandırdıkları, ezber yönteminin bilgi karmaşasını önleme 

noktasında sağladıkları, bilgi bütünlüğü için neden vazgeçilmez bir yöntem olduğu, bilimsel 

ehemmiyeti, dinî gerekliliği ve insan zihnine katkıları gibi temel konular açıklanmıştır.  

 Çalışmanın, ezbere karşı yürütülen ezberci söylemlerin karşısında bir dikkat oluşturmasını, bu 

dikkatle geleneğimizin mühim bir metodunun yanında oluşacak bütüncül bir muhafaza 

mekanizmasının vücut bulmasını dileriz.  
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Hakîm ve Alîm olan Allah'ın vazettiği hükümlerin, insanların dünyevî ve uhrevî maslahatlarını 

temine yönelik bir takım gayelerinin -makâsıd- olduğu, şer'i tafsili hükümlerden hareketle 

varılan genel bir sonuçtur.  

Bu gayelerin farkında ve bilincinde olan Hz. Peygamber de hayatında ve uygulamalarında bu 

hedeflere uygun davranmış ve ashabına da bu yönde örnek olmuştur. Hz. Peygamberin 

eğitiminden ve terbiyesinden geçen sahabenin icraatlarında da bu genel hedeflerin izleri 

görülmektedir.  

Bu çalışmada, asr-ı saadetten sonra, söz konusu tümel/bütüncül ilke ve değerlerin özellikle 

usul-u fıkıh âlimlerince tespitine yönelik gerçekleştirilen çalışmalar araştırılmış ve günümüze 

kadar ulaşmış usul kitapları içerisinde bu konuya ilk defa değinen âlim Cuveynî'den (v.h.478) 

başlayıp Şatıbî'ye (v.h.790) kadar usulcülerce yapılan bütüncül değerlendirmeler ele alınmıştır.   

Bu tarihi süreçte, usûl-u fıkıh âlimlerince ulaşılan tümel (küllî) gaye ve değerlerin neler olduğu, 

nasıl bir tasnife tabi tutuldukları, hangi metotlarla tespit edildikleri ve bu tümeller arasında ne 

gibi bir hiyerarşi olduğu belirlenmeye çalışılmıştır. 

Yapılan bu araştırmada, usul âlimlerinin çoğu tarafından benimsenen belirli bazı 

tümel/bütüncül gayeler ve külli değerlerin de ötesinde, başkaca daha üst değerlerin varlığını 

ileri süren âlimler yanında, yeni hedefler ve değerler öneren âlimler de olduğu tespit edilmiştir. 

Şâtıbî ile birlikte makâsıd konusunun sistemleştirilmeye başlandığı ve kıyas ve ictihat gibi 

birçok usul-u fıkıh konusunun yanı sıra ahlaki değerlerle de ilişkilendirildiği görülmüştür. 

Netice itibariyle, tümel/bütüncül gayeler ve külli hedefler (makâsıd-ı şerîa) konusunda gerçekte 

son söz söylenmiş değildir. Bugüne kadar belirlenen gayelerin yeniden değerlendirilmesi, 

tasnifi ve bunlara yenilerinin eklenip eklenemeyeceği gibi konularda yapılacak yeni çalışmalara 

ihtiyaç duyulmaktadır. 

Anahtar Kelimeler: Makasıd, Bilgi Bütünlüğü, Maslahat, Tümel İlkeler, Zaruriyatı Hamse, Beş 

Külli, Beş Asl 
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HOLISTIC APPROACHES IN ISLAMIC KNOWLEDGE IN THE CONTEXT OF 

GOALS OF SHARIAH 

ABSTRACT 

It is a general conclusion with law of shariah that the judgments of Allah, which are Almighty 

and Alâm, have some goals about procurement of needs of people in this and eternal life. 

Prophet Muhammad (Peace Be Upon Him) who has been aware of and alive to these goals has 

been living his life and practicing his tasks according to this goals and a model to his 

companions for this direction. The traces of these general goals can be seen in the actions of 

the Companion of the Prophet (PBUH) who have been being educated and brought up by the 

Prophet (pbuh). 

In this study, the studies which were carried out for the determination of these inductive / 

holistic principles and values, especially by the scholars of the Islamic jurisdictions after Asr-i 

Saadah, have been investigated, and the holistic approaches that methologian scholars such as 

Ata-Malik Juvayni (478 AH) and Al-Shatibi (790 AH) have been studying were discussed as 

well.  

In this historical process, it has been tried to determine what are the objectives and values that 

are reached by the scholars of the methology of fiqh, what kind of classification they are subject 

to, what methods they are determined and what kind of hierarchy is between these universals. 

In this study, it has been determined that there are also some scholars proposing new targets 

and values as well as the scholars suggesting the existence of other higher values than some 

certain inductive / holistic objectives and values adopted by most of the method scholars. 

It has been seen that systematicization of the topic of scissors together with Shatibi has been 

related to moral values as well as many other methods such as comparative and judgment. 

As a consequence, the final word has not yet been mentioned in terms of inductive / holistic 

approaches and the objectives of scounding. There is a need for new studies to be carried out 

on issues such as revaluation, classification and addition of new ones. 

Keywords: Goals of Shariah, Information Integrity, Holistic and Inductive Aproaches in 

Islamic Knowledge, Compassion, Total Principles, Nourishment Khamsah, Five Ashes 
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Giriş 

1.Bütüncül Yaklaşımın Zorunluluğu 

Şer’i hükümlerin kendi bünyesinde aksiyolojik (değerbilimsel) bir hiyerarşiyi içerdiğini tespitte 

belki de yapılması gereken ilk ve basit çalışma, bu hükümlerin ana kaynağı olan vahyin 

başlangıç dönemlerinde ve sonrasında ilahi vurgunun öncelikle hangi değerler üzerinde 

yoğunlaştığını belirlemek için bütüncül bir bakış açısı sergilemek olmalıdır. Bu ilahi vurgunun 

tespit edilmesi Kur'ân'ın değerler sistemini ortaya çıkarmada bize önemli ipuçları sağlayacaktır. 

 

Kur'ân'ın ilk inen ayetleri yani Mekke dönemi ayetleri bütüncül olarak ele alındığında bunların 

inanç ve ahlak sahasıyla ilgili oldukları ve genel (küllî) hükümleri içerdikleri görülecektir. (Eş-

Şâtıbî, t.y./a, s. 46-50) Yani Mekkî ayetlerde şer’î tafsilî hükümler bulunmamakta, aksine 

çoğunluğu Allah’ın varlığından, tevhitten, ahiret günü ve olayları ile ahiret âleminin 

nimetlerinden ve Allah’ın azabından sakındırmaya yönelik konulardan oluşmakta, bu ayetlerde 

mekârimi ahlaka teşvik eden ifadelere ve peygamberlerine karşı gelmeleri sebebiyle önceki 

milletlerin başlarına gelen olaylara yer verilmektedir. (El-Hudari, 1988, s. 12-13) Medenî 

ayetler ise cüz’î (tikel) ve tamamlayıcı unsurları, hukukî ve çoğu ibadetlerle ilgili hükümleri 

içermektedir. (Eş-Şatibi, t.y./a, s. 46-50) İlk inen ayetlerin belirttiğimiz şekilde belli bazı 

alanlara vurgu yapmış olması, Kur’ân’ın bazı değerleri öncelediğini ve böylece öncelikli 

alanlara gönderme yaptığını göstermektedir. 

 

Ayrıca, Mekkî ve Medenî ayetleri yani Kur'ân'ı bütüncül bir tarzla incelediğimizde de onun 

bazı değerlere ağırlıklı olarak yer verdiği görülmektedir. Örneğin Gazâlî’ye göre Kur'ân'da yer 

alan “ahkâm ayetleri” toplam beşyüz kadardır. (El-Gazâlî M. , 1994, s. 512) Bu sayıyı -bir 

görüşe göre- toplam ayet sayısı olan altıbinaltıyüz ayete oranladığımızda yüzde yedibuçuk gibi 

küçük bir oranla kaşılaşmaktayız. Kur’an’daki “ahkâm ayetleri” nin sayısının çok daha az 

olduğunu kabul edenlere göre bu hesabı yaptığımızda ise oranın daha da düşeceği açıktır. 

Böylece, yine sayısal ifadelerle konuşacak olursak, Kur'ân'ın geri kalan yaklaşık yüzde 

doksanüçlük bölümünün inanç, ahlak ve ibadet alanlarına yönelik mesajlar taşıdığı açıkça 

ortaya çıkmaktadır. Yapmış olduğumuz bu matematiksel analiz dahi Kur'ân'ın bazı alanları 

diğerlerine açıkça öncelediğini ve kendi içerisinde genel bir değerler hiyerarşisini taşıdığını 

göstermektedir. Bizce tüm bu veriler, ilahî birer vurgu ve işaret olup, gözden kaçırılmaması ve 

küçümsenmemesi gereken betimlemelerdir.  
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Gerek ilk inen ayetlerdeki ilahî vurgulardan gerekse ayetlerin genelinden çıkarılabilecek ilahî 

işaretlerden Kur'ân'ın kendine göre bir değerler sıralamasını içerdiğini söyleyebileceğimiz gibi, 

Kur'ân'ın tikellerinden de endüksiyon yoluyla bu sonucu çıkarmamız mümkündür.  

 “Kalbi, iman ile mutmain olduğu halde (dinden dönmeye) zorlanan hariç, kim iman ettikten 

sonra Allah’ı inkâr ederse, (ona Allah’ın gazabı vardır.)” (Nahl Sûresi, 16:106) ile “Kim 

gönlünden günaha yönelmiş olmamak üzere açlık halinde dara düşerse (haram etlerden 

yiyebilir.)...” (Mâide Sûresi,5:3) ayetlerinden de anlaşıldığı gibi Kur'ân hayatî bir tehlike anında 

yasaklanmış sınırların bazı şartlarla çiğnenmesine izin vermekte ve böylece hayatı devam 

ettirme değerini, haram nesneleri yememe ve iman değerlerine öncelemektedir.  

 

Öncelikli değerlere işaret eden diğer bir ayete de Fârûkî dikkat çekmektedir. Bu ayet ise “Ey 

iman edenler! Rukû edin; secde edin; Rabbinize ibadet edin; hayır işleyin ki kurtuluşa 

eresiniz.” (Hac Sûresi, 22:77) mealindeki ayettir. Bu ayetle Kur'ân, felah ve ümmetin 

selametini üst değer olarak benimsemekte, iman, secde, namaz, ibadet ve iyi işler yapmayı ise 

aksiyolojik olarak önceki değerlerden daha aşağı kabul etmektedir. (El-Fârûkî, 1994) Çünkü 

iman ve ibadet değerlerinden beklenen netice Müslümanların maddi ve manevi kurtuluşunu 

temin etmektir. Böylece ayetle Müslümanların felah ve selameti temel hedef olarak 

gösterilmekte, sözü geçen diğer öğeler ise bu ana hedefin gerçekleşmesi için aracı 

kılınmaktadır. 

 

Kur'ân'ın içerdiği bu değerler sisteminin Hz. Peygamber tarafından algılanıp, özümsendiğinde 

ve pratik hayata aktarıldığında şüphe yoktur; çünkü Kur'ân'ın tebliğcisi ve yorumcusu olan 

Hz.Peygamber’in sünneti de Kur'ân'ın bir açılımından ibarettir. Kur'ân ve sünnet arasında bir 

çelişkinin bulunması bir tarafa her iki kaynağın mesaj ve değerleri bir bütünlük içerisindedir. 

Hz. Âişe’nin “Hz.Peygamber’in ahlakı Kur'ân ahlakıydı.” şeklindeki ifadesi bu tezin 

doğruluğunun en açık göstergesidir. (Eş-Şatibi, t.y./b, s. 12 vd.)  

 

Örnek olarak, zina suçunu işleyip bizzat bu suçunu kendiliğinden itiraf eden sahabiye -ki buna 

benzer olaylar birden fazla vuku bulmuştur- Hz.Peygamber’in had cezasını hemen uygulamak 

istemeyip, bu cezayı düşürmek için gerekçeler bulmaya çalışmasını gösterebiliriz. (Buhârî, 

1992; Haccâc, 1992; Ed-Dârimî, 1992) Hatta Hz. Peygamber, hırsızlık yapan ve bunu itiraf 

eden birine “Çaldın mı?” diye sorduktan sonra “hayır” demesi için kendisine telkinde bile 

bulunmuştur. Benzer bir olayda da “Senin hırsızlık ettiğini zannetmiyorum” diyerek o kişiyi 

itirafından vazgeçirmek için çalışmıştır. (Es-Sanânî, 1992, s. 41) Bu tikel örneklere bütüncül 
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olarak bakıldığında açıkça anlaşılıyor ki had cezaları mutlak değer değildir. Temel değer, 

insanların işledikleri bu suçlardan tevbe edip tekrar topluma kazandırılmalarıdır.  

 

Kur'ân'ın nüzulüne şahit olan ve Hz.Peygamber’in eğitiminden geçen bazı sahâbîler de sahip 

oldukları naslara yönelik bütüncül yaklaşım ve yorumlama melekeleri nedeniyle Kur’ânî 

değerlerin bilincinde ve bu değerler arasında öncelikli konumda olanların da farkındaydılar. Bu 

gerçeğin en açık ve belirgin örneğini ise, kıtlık döneminde Hz. Ömer’in hırsızlık cezalarını 

düşürmesinde görmemiz mümkündür. (Râcih er-Ruhaylî, 1403, s. 290) O, bu uygulamasıyla 

sadece “suçun cezasını verme” değerini dikkate almamış ayrıca “suçluluk hissettirmek yoluyla 

vicdanı temizleme” ve “örnek vererek toplumu eğitme” değerlerini de gözetmiş hatta bu 

değerleri “suçun cezasını verme” değerinden daha üst bir değer kabul ettiğinden had cezasını 

düşürebilmiştir; çünkü “suçun cezasını verme” amacıyla diğer amaçlar aynı seviyede değerler 

değildir. “Suçun cezasını verme amacını güden, fakat diğer iki değeri ihlal eden bir el kesme 

zorunlu bir emir kabul edilemez, hatta bunun da ötesinde bu değerlerin üçü de, daha üstteki 

sosyal adalet ve ümmetin selameti gibi değerlere göre araçsal değerlerdir.” (El-Fârûkî, 1994, s. 

313) 

Hz. Ömer’in bu ince ictihadının dayandığı herhangi bir özel nass mevcut değildir. Aslında 

Kur'ân ve Peygamberin derin düşüncelerinin künhüne ve ruhuna vakıf az sayıda sahabe, pratik 

hayatta karşılaştıkları sorunları çözümlemek için -konu ile doğrudan ve açık bir şekilde ilgili 

olmadıkları sürece- genelde tek tek ayet ve hadislere müracaat etmiyorlardı. (Rahman, 1990, s. 

100-101; Âşûr, 1988, s. 160) Onlar sorunları daha çok, özümsemiş oldukları Kur'ân'ın, genel 

ilkelerinden hareketle ve Kur'ân'ın gayeleri konusunda edindikleri genel bir anlayışa dayanarak 

çözümlüyorlardı. (Rahman, İslam ve Çağdaşlık (Çev. A.Açıkgenç, M.H.Kırbaşoğlu), 1990, s. 

101) 

Bu anlayış ve tavrın diğer açık bir ifadesi olan tarihi bir olaya değinmemiz konuyu daha da 

somutlaştırması açısından faydalı olacaktır. Bu örnek de yine, yapmış olduğu ictihatlarla 

Kur'ân'ın genel hedeflerini mükemmel bir şekilde özümsemiş olduğu anlaşılan, Hz. Ömer’le 

ilgilidir. Irak’ın fethinden sonra Hz. Ömer, Peygamberin uygulamalarının aksine, bu ülke 

topraklarının askerler arasında ganimet olarak dağıtılmasına, ümmetin maslahatını gözönünde 

bulundurarak karşı çıkmıştır. Hz. Osman, Ali ve Talha’nın da görüşünü paylaştığı Hz. Ömer 

bu konuda ısrarlı bir muhalefetle karşılaşmış ve kendisinden toprakların dağıtılması istenmiştir. 

Bu ısrarlı muhalefet karşısında iyice bunalan Hz. Ömer günler sonra, Kur'ân'dan toprakların 

dağıtılmamasını gerektiren deliller bulduğunu belirterek Haşr Sûresinin sekizinci ve dokuzuncu 

ayetlerini okumuş ve böylece toprakların dağıtımını gerçekleştirmemiş, toprakları sahiplerinin 

elinde bırakmaya ve haraç ve cizye vergileri koymaya karar vermiştir. (İbrahim, 1302, s. 35) 
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Bu olayda görüldüğü gibi Hz. Ömer, başlangıçta herhangi tikel bir ayet ve/veya hadisle 

istidlalde bulunmamış aksine, “Nasıl olurda bu toprakları sizin aranızda taksim ederek, sizden 

sonra gelecekleri mahrumiyet içinde bırakabilirim?” diyerek (İbrahim, 1302, s. 35) Kur'ân'ın, 

sosyal adaleti ve eşitliği sağlamayı hedefleyen genel ilkelerine dayanarak (Rahman, İslam ve 

Çağdaşlık (Çev. A.Açıkgenç, M.H.Kırbaşoğlu), 1990, s. 101) ictihatta bulunmuştur. Hz. 

Ömer’in bu ictihadına, yapılan ısrarlı muhalefetlerden ve günlerden sonra Kur'ân'dan delil 

arayışına girmesi daha önce belirttiğimiz tezi destekler mahiyettedir.  

 

Gerek Kur'ân'dan gerek sünnetten ve gerekse de ashabın uygulamalarından hareketle 

verdiğimiz bu tikel örneklerin sayılarını artırmamız mümkündür, hatta bu üç kaynağın tikel 

örneklerinden yola çıkarak tümel ilkeleri elde etmek için geniş çaplı ve dikkatli bir çalışmanın 

yapılması, gerçekleştirilmesi gereken bir proje olarak önümüzde durmaktadır. Fazlur 

Rahman’ın da belirttiği gibi önümüzdeki sorunlara sistem içerisinden cevaplar üretebilmemiz 

için Kur'ân ve sünneti inceleyerek bu iki temel kaynağın içerdiği daha özel değerleri, daha genel 

ve nihayet en genel değerlerin altında sınıflandırarak, öncelik-sonralık sırasına göre sistemli bir 

şekilde sıralamamız gerekmektedir. (Rahman, İslam ve Çağdaşlık (Çev. A.Açıkgenç, 

M.H.Kırbaşoğlu), 1990, s. 99-100)  

 

Aynı gerekliliğin altını çizen Fârûkî de Kur'ân'ın bir ideoloji olarak algılandığı tarihin bu 

döneminde Müslümanlara düşen en büyük görevin Kur'ân'ın değersel içeriğinin sistematik 

olarak yeniden belirlenmesi olduğunu ileri sürmektedir, hatta Farukî’ye göre böyle bir 

aksiyolojik sistemleştirme daha yukarıdaki ve aşağıdaki değerleri ortaya koyarsa, bunlara zâhirî 

bir şekilde uyulmasını istemek de gayrı İslâmî olacaktır; çünkü böyle bir istek, yüksek olan 

değer ile alttaki değerleri yan yana koymak, Kur'ân'ın yüce ilkelerini ayrıntıdaki emirlerin 

derecesine indirgemek anlamına gelecektir. (El-Fârûkî, 1994, s. 312)   

 

Şer’i hükümlerin içermiş olduğu alt ve üst değerlerin yani değerler hiyerarşisinin Hz. 

Peygamber tarafından en iyi şekilde özümsenmiş ve sünnet yoluyla pratik hayata geçirilmiş 

olduğunda şüphe yoktur. Hz. Peygamberle iletişimleri üst seviyede olan ve onun eğitiminden 

geçmiş bir kısım sahabenin de, bu değersel sistematiğin farkında oldukları -tikel örneklerden 

hareketle- açıkça görülmektedir. Ancak, şer’î hükümlerin içerdiği ve gerçekleştirmeye çalıştığı 

değerlerin bütüncül bir yaklaşımla tasnif edilerek yazıya geçirilmesi ve bu değerler sisteminin 

ortaya çıkarılmasına yönelik yaklaşımların tarihini İslâm’ın ilk dönemlerine kadar götürmemiz 

mümkün değildir.  
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Şer’î hükümlerin aksiyolojik sınıflandırmasına yönelik bütüncül yaklaşımların tarihi sürecini 

ortaya çıkarmamız, daha sonra bu konuda yapılacak araştırmalara ve projelere fikir ve yön 

verebilmesi açısından önemlidir. Bu nedenle Kur'ân'ı ve sünneti en iyi ve doğru bir şekilde 

anlayabilmek için geliştirilmiş olan Fıkıh Usûlü’nün (İslâm Fıkh Metodolojisi) bütüncül bir 

bakış açısıyla ortaya koyduğu çalışmalardan hareketle, şer'î hükümlerin aksiyolojik 

sınıflandırmasına yönelik bütüncül yaklaşımları ve bunun tarihi gelişim sürecini tespit etmeye 

çalışacağız. 

2. Bütüncül Yaklaşımların Tarihi Arka Planı 

Fıkıh Usûlü ilmi Hicrî II. asrın sonlarında ortaya çıkmış ilimlerden biridir. Her ne kadar 

Peygamber’den sonra Müslüman âlimlerin şer’î delillerden hüküm çıkarırken esas aldıkları 

prensipler ve kurallar bulunmakta idiyse de, bunlar henüz yazıya geçirilmiş değildi. Bu ilmin 

kurallarını müstakil bir eser halinde ilk defa bir araya getiren kişi genel kabule göre Muhammed 

b. İdris Eş-Şafiî (v.204) dir. Fıkıh Usûlü alanında günümüze kadar ulaşmış olan onun “Risâle” 

adlı bu eserinde, Şer’in değerbilimsel tasnifine ve öncelikli alanların belirlenmesine ilişkin 

bütüncül bir yaklaşım bulunmamaktadır. (Eş-Şafiî, 1979) 

 

Ancak Cüveynî, “El-Burhân” adlı eserinde Şafiî’nin ictihat kaynaklarını sıralarken onun, 

şeriatın küllîlerini ve genel maslahatlarını yani diğer bir deyişle şeriatın genel hedeflerini de 

dikkate aldığını ve ictihatlarını bu hedefleri gözeterek gerçekleştirdiğini ifade etmektedir. (El-

Cüveynî, 1400, s. 1338) Gazâlî’nin de, tamamen hocası Cüveynî’nin görüşlerine dayanarak 

telif ettiği bilinen ve ilk kaleme aldığı usûl kitabı olan “El-Menhûl” adlı eserinde Şafiî’nin küllî 

kaideleri gözettiğini ve hatta bu küllî kaideleri cüz’î meselelere öncelediğini belirttiği 

görülmektedir. (El-Gazâlî, 1980, s. 366-367) Ancak diğer taraftan bu tespitler, Şafiî’nin dört 

imam içerisinde Şer'î gayelere ve maslahatlara en az itibar eden kişi olduğu gerçeğiyle de 

çelişmektedir. Fakat Şafiî’den sonraki asırlarda yaşamış olan bazı âlimlerin, günümüze kadar 

ulaşamamış bazı eserlerinin isimlerinden hareketle, Şer'î gayeler konusunun bu bilginlerce 

araştırma konusu yapılmış olabileceğinin kuvvetle muhtemel olduğunu söyleyebiliriz. (Er-

Reysûnî, 1992, s. 26-31)  

 

Şer'î gayeler konusuna literatürde en az değinenler ise Hanefi Usulcüleri olmuştur. Her ne kadar 

Hanefî Fıkıhçılar, muamelat ve ibadetlerle ilgili hükümleri ta’lilde ve Şer'î gayeleri gözetme 

konusunda en fazla titiz davranan fıkıhçılar olmuşlarsa da, bu hassasiyet ne yazık ki sadece 

fıkhî konularda ve onun cüziyyâtında kendini gösterebilmiştir, hatta bu konuda Şafiilerden de 
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çok gayret göstermişlerdir. Meşhur Hanefî Fıkıh Usûlü kitaplarını incelediğimizde de ne yazık 

ki bu konuda kayda değer bir çalışmaya rastlamamız mümkün değildir.144  

 

Hanefilerce benimsenen tümel Şer’i gayelerin tespitinde belki de bize en fazla yardımcı olacak 

konu, Hanefilerce sıkça kullanılan bir ictihad metodu olan İstihsandır; çünkü İstihsan; kıyasa 

aykırı ve onun yerine özellikle maslahatın, zaruretin ve örfün öncelendiği bir ictihat yöntemi 

olması münasebetiyle, Hanefilerce benimsenmiş tümel şer’i gayelerin ve bunların aksiyolojik 

hiyerarşisinin belirlenmesinde en önemli ipuçlarını bu metodun pratik örneklerinde bulmamız 

mümkün olabilir. Şeriatın genel hedefleri konusunda en kapsamlı çalışmaları gerçekleştirenler, 

birçoğu Şafiî olan Mütekellimîn ve Malikî Usulcüleri olmuştur. Hanbelî Usulcülerinin ise 

genellikle Şer'î gayelerle ilgili tespitleri benimsemedikleri ve bunları birer delil olarak kabul 

etmedikleri gözlemlenmektedir.145 

3. Bütüncül Yaklaşımların Yazıya Geçirilme Süreci 

Neticede, ilk Fıkıh Usûlü çalışması olan Risâle’den, İmâmu’l-Harameyn El-Cüveynî 

(v.478)’nin “El-Burhan” adlı eserine kadar ulaşabildiğimiz usûl kitapları içinde bu konuyu ele 

alan bir çalışmaya rastlamak mümkün değildir. Ancak Hicri V. asra geldiğimizde, -Şafiî 

mezhebinden olmakla birlikte müstakil ictihad ve görüşleriyle dikkati çeken- Cüveynî’nin, 

Burhân adlı bu eserinde, Şeriatın hedeflerini beş bölümde ele alıp, Şer'in içerdiği değerleri 

hiyerarşik bir sınıflama içinde sunmak suretiyle bu konuda öncülük yaptığını görmekteyiz. (El-

Cüveynî, 1400, s. 923-964) 

 

Cüveynî, Kur’ânî her bir normun çeşitli hedefleri içerdiğini belirterek bunu anlamayan insanları 

basiretsizlikle nitelemekte ve böylece normların içerdiği gayeleri göz önünde bulundurmanın 

önemine işaret etmektedir. (El-Cüveynî, 1400, s. 295) Cüveynî, kıyas bölümünde, “İlletlerin ve 

Asılların Sınıflandırılması” konusunu işlerken Şeriatın asıllarını yani tümel gayelerini beş 

bölümde incelemektedir. Cüveynî bu tasnifi yaparken aynı zamanda, kıyasın geçerli olduğu ve 

olmadığı alanlara da işaret etmektedir. Şer’î asılların ve illetlerin sınıflandırılması ise şöyledir: 

                                                             
144İncelediğimiz Hanefî Usûl kitapları şunlardır: Ebu Bekr El-Cessâs (v.370), El-Fusûl fi’l-Usûl, Vüzârarü’l-Evkâf, 
Kuveyt 1985; Ebu Zeyd Ed-Debûsî (v.430), Te’sîsu’n-Nazar, Elif Ofset, İstanbul 1990; Pezdevî (v.482), Usûl, El-
Mektebu’s-Sanayi’, (b.y.),1307; Serahsî (v.483), Usûl, Elif Ofset, İstanbul 1990; Abdülazîz El-Buhârî (v.730), 
Keşfu’l-Esrâr, El-Mektebu’s-Sanayi’, (b.y.),1307 
145 Abdullâh b. Ahmet İbn.Kudâme (v.620), Ravdatü’n-Nâzır ve Cünnetü’l-Münâzır, Mektebetü’l-Maârîf, Riyâd 
1984, I,411-418; Safiyyuddîn El-Bağdâdî (v.739), Kitâbu Kavaidi’l-Usûl ve Meâkıdi’l-Fusûl, El-Mektebetü’l-
Hâşimiyye, Dımeşk (t.y.),  
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Birinci Bölüm: Manası (gayesi) anlaşılabilen, zarûrî olan asıllardır. Masum bir hayatın 

korunması ve ona karşı girişilecek saldırıları engelleme gayesini içeren “Kısas” buna örnek 

olarak verilebilir. (El-Cüveynî, 1400, s. 923,927) Cüveynî’ye göre, zarûrî maslahatlara aykırı 

bir kıyas söz konusu olduğunda, bu kıyas terkedilir. Yani zarûrîyyâtın korunmasını gerektiren 

genel kurallar bu kıyasa öncelenirler. (El-Cüveynî, 1400, s. 927) 

 

İkinci Bölüm: Genel ihtiyaçlara yönelik asıllardır. Ancak bunlar zarûret derecesine ulaşmazlar. 

İcâre akdi ki, temlikteki eksikliğe rağmen meskene duyulan ihtiyacın zorlamasıyla geçerli kabul 

edilmiştir. (El-Cüveynî, 1400, s. 924,930) 

 

Üçüncü Bölüm: Ne zarûrî ne de genel ihtiyaçtan olan asıllardır. Bunlar da öğülmüş hareketleri 

(mekarim-i ahlâk) temine veya bu tür hareketlere aykırı şeylerin terkedilmesi gayesine matuf 

asıllardır. Temizliği sağlamaya yönelik hedefleri bu sınıftan kabul edebiliriz. (El-Cüveynî, 

1400, s. 924,937) 

 

Dördüncü Bölüm: Bu da, ne bir zarurete ne de bir ihtiyaca yönelik asıllardır. Ancak üçüncü 

bölümden farklı olarak bu bölüm menduplara münhasır asıllardan oluşmaktadır. Her ne kadar 

bu bölüm de üçüncü bölüm gibi ise de daha çok ondan meydana gelen boşlukları doldurur. (El-

Cüveynî, 1400, s. 925,947) 

 

Beşinci Bölüm: Açık bir illeti ve belli bir gayesi bulunmayan, ne zarûrî ne hâcî ve ne de öğülmüş 

hareketleri teşvikle ilgili olan asıllardır. Bu tür asıllar gerçekte şeriatta nadir olarak bulunurlar; 

çünkü hemen hemen şeriatın bütün hükümlerinin belli ve açık bir gayesi vardır. Ta’lîli ve 

dolayısıyla üzerine kıyas yapılması mümkün olmayan bu bölüme, sırf bedenî ibadetleri örnek 

olarak verebiliriz. Örneğin, namazın kılınış şekli, rekâtların sayıları ve oruç ayının belirlenmiş 

olması ta’lîli mümkün olmayan ibadet türleridir. (El-Cüveynî, 1400, s. 926,958) 

 

Aslında Cüveynî’nin yapmış olduğu bu sınıflandırmayı, üçüncü ve dördüncü bölümleri tek 

bölüm kabul etmek suretiyle, üçe indirgememiz mümkündür; çünkü kendisi, Beşinci Bölümü 

tanımlarken, bu bölümün ne zarûrât ne hâcât ve ne de mehâsin’den olduğunu belirtmek 

suretiyle, diğer bölümleri üçe indirgemektedir. (El-Cüveynî, 1400, s. 958) Buna göre Şer’î 

gayeler, zarûrât, hâcât ve mehâsin bölümlerinden oluşmaktadır. Dolayısıyla Şer'in değersel 
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olarak birinci derecede önemsediği alan zarûrî-vazgeçilmez değerlerin bulunduğu alandır. 

Diğer alanlar ise Şer'in ikinci, üçüncü derecede önem verdiği alanlardan meydana gelmektedir. 

 

Netice olarak Cüveynî, Şer’î Gayeleri üç ana bölümde (Zarûriyyât, Hâciyyât ve Tahsîniyyat) 

ele alan ilk usulcü olarak karşımıza çıkmaktadır. Öyle ki artık bundan sonra makâsıd konusunda 

yapılacak çalışmalar bu üç ana bölüm üzerine tesis edilmeye başlanmıştır. Hatta, her ne kadar 

yukarıda belirttiğimiz sınıflandırmada yer vermemiş olsa da, daha sonra “Zarûriyyât-ı Hamse” 

yani “Zarûrî Beş Asıl” olarak kabul gören temel değerlere ilk işaret eden kişi de yine Cüveynî 

olmuştur. (El-Cüveynî, 1400, s. 1151) 

 

Cüveynî’den sonra bu konuda inceleme yapan ilk kişi, onun talebesi olan İmam Gazâlî 

(v.505)’dir. Cüveynî her ne kadar Şer'in tümel değerler sistemine ilişkin yaklaşımların temelini 

atan ve öncülüğünü yapan kişiyse, Gazâlî de bu temelleri belirginleştiren ve daha geliştiren 

kişidir. Gazâlî’nin bu konuda işgal ettiği mevki Cüveynî’den daha az değildir. Hatta, zaruri beş 

küllî değerin mucidi Gazâlî’dir;  çünkü Cüveynî bu beş külli değerden üçüne işaret etmiş olsa 

da, bunu kitabının farklı bir bölümünde ve değişik bir açıdan ele almıştır. 

 

Gazâlî Şer'î gayeler konusuna ilk defa, fıkıh usulüyle ilgili en son ve en kapsamlı eseri olan 

“Mustesfâ”dan önce kaleme aldığı ve kıyas konusuna ağırlık verdiği, usul kitaplarından biri 

olan  “Şifâu’l-Ğalîl” adlı eserinde değinmiştir. Burada Gazâlî’nin şer’i gayeleri dinî ve dünyevî 

olarak iki genel bölümde ele aldığını ve dünyevi gayeleri canı, aklı, nesli (burada “el-Bud’u” 

kelimesini kullanmıştır) ve malı korumak şeklinde dört değerle sınırlandırdığını görmekteyiz. 

(El-Gazâlî, 1971, s. 160) 

 

Ancak Gazâlî, “Mustesfâ” adlı usulle ilgili en son telif ettiği eserinde,-ileride de göreceğimiz 

gibi- Şer'î gayeleri “dinî ve dünyevî” tarzında genel bir tasnife tabi tutmaktan vazgeçmiştir. 

Belki de o, bütün bu gayeler aynı anda hem dini hem de dünyevi gayeleri içerdiği için, bu 

şekilde bir tasnifin itirazlara sebep olacağını fark etmiş olabilir. Bu nedenle Gazâlî bu iki alanı 

birleştirerek söz konusu eserinde, zarûrî şer’i gayelerin birincisi olarak “dini koruma” gayesini 

zikretmiştir. Aynı şekilde, Şifâ adlı eserinde “el-Bud’u” kelimesini kullanan Gazâlî’nin, 

Mustesfâ adlı eserinde bu kelimenin yerine, belki de daha ince ve açık bir ifadeyi yani, “en-

Nesl” kelimesini tercih etmiş olduğunu görmekteyiz. 

 
Netice olarak biz, Gazâlî’nin fıkıh usulüyle ilgi en geniş eseri olan ve bu konuda en son görüşlerinin yer 
aldığı Mustesfâ adlı kitabına dayanarak, onun Şer'î gayeler konusundaki tespitlerini serdedeceğiz. 



263 
 

Ancak Gazâlî, Şer'î gayeler konusunu Şifâ adlı eserinde “İlletleri tespit yolları” bölümünde işlediği 

halde, Mustesfâ adlı eserinde ise bu konuyu “Istıslah” bölümünde incelemeyi tercih ederek adeta bu 
kuramı müstakil bir metot olarak benimsediğini ima etmiştir. Bu bölümde Gazâlî, maslahatı mürsele ile 
hüküm çıkarma (ıstıslah) konusunu işlerken maslahatı değişik açılardan çeşitli bölümlere ayırmakta (El-
Gazâlî, 1994, s. 634,636) ve burada maslahatı şu şekilde tarif etmektedir. “Maslahat aslında faydalı 
şeyleri temin (celb-i menfaat) veya zararları gidermekten (def-i mazarrat) ibarettir.” Fakat daha sonra 
Gazâlî, maslahatla kastettiği mananın bu olmadığını, çünkü yararı sağlama ve zararı gidermenin 

insanların amaçları olduğunu, belirtmektedir. Bu nedenle ona göre maslahat, şeriatın amaçlarını 

korumak anlamına gelmektedir. (El-Gazâlî, 1994, s. 636)  

 

Gazâlî şeriatın amaçlarını, kuvvetlilik yönünden üç kısımda değerlendirmektedir: (El-Gazâlî, 

1994, s. 636; El-Gazâlî, 1971, s. 161-172) 

 I. Zarûrât (zaruretler) mertebesi 

 II. Hâcât (ihtiyaçlar) mertebesi 

 III. Tahsînât (güzelleştirme) ve Tezyînât (süsleme) mertebesi. Ayrıca bu bölümlerin her 

birinin tamamlayıcı unsurları (tekmile ve tetimme)bulunmaktadır. 

3.I. Zarûretler Mertebesi 

 Bu mertebede, Şer’in insanlara ilişkin amaçlarından olan Beş Aslın korunması yer alır. 

Maslahat mertebeleri içerisinde en güçlü olanı bu mertebedir. Korunması hedeflenen bu Beş 

Asıl ise insanların din, can, akıl, nesil ve mallarıdır. Dolayısıyla bu Beş Aslın korunmasını 

içeren her şey maslahat, bu Beş Aslı ortadan kaldıran her şey de mefsedet olup, mefsedetin 

giderilmesi maslahattır. (El-Gazâlî M., 1994, s. 636-637)  Daha sonra Gazâlî bu Beş Aslı şu 

şekilde örneklendirmektedir: 

 a. Dinin Korunması: Şer’in, dalalete sürükleyen kâfirin öldürülmesine ve bidatine 

çağıran bidatçinin cezalandırılmasına hükmetmesi dinin korunmasına yöneliktir; çünkü onların 

bu faaliyetleri insanların dininin ortadan kalkmasına sebebiyet verir. 

 b. Canın Korunması: Şer’in kısasın vucubiyetine (farziyetine) hükmetmesi bu aslı 

korumaya yöneliktir. 

 c. Aklın Korunması: Şarap içme cezası, teklifin dayanağı olan aklın korunmasına 

yöneliktir. 

 d. Neslin Korunması: Zina haddinin vacip kılınması, neslin ve nesebin korunması 

amacına dayanır. 

 e. Malın Korunması: Gasıpların ve hırsızların cezalandırılmalarının vacip kılınması da 

insanların yaşam kaynağı olan malların korunmasına yöneliktir. (El-Gazâlî M. , 1994, s. 637) 
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Ayrıca başkasının mülküne tecavüzün yasaklanmış olması, tazmin sorumluluğunun getirilmesi 

ve hırsızların ellerinin kesilmesiyle de mallar koruma altına alınmıştır. (El-Gazâlî, 1971, s. 160) 

 

Gazâlî’ye göre, bu Beş Aslın (gayenin) ortadan kaldırılmasının yasaklanması ve bu yönde 

önleyici cezalar konulması her din ve şeriatta vardır. İnsanların iyiliğini amaçlayan din ve 

şeriatlerde bunların yokluğu düşünülemez. Bunun içindir ki küfrün, adam öldürmenin, zinanın, 

hırsızlığın ve sarhoş edici şeylerin içilmesinin haramlığı konusunda şeriatlar değişme 

göstermemiştir. (El-Gazâlî M. , 1994, s. 637) 

 Zarûrâtın Tamamlayıcı Unsurları: Gazâlî zaruretlerin tamamlayıcı unsurlarıyla ilgili şu 

örnekleri vermektedir; Kısas’ın uygulanışında denkliğe riayet edilmesi tamamlayıcı bir 

unsurdur; çünkü kısas, cinayet suçlarını önleme ve intikam duygularını bastırma amacıyla 

meşru kılınmıştır. Bu amaç ise ancak “denklik” ile gerçekleşebilir. Diğer taraftan şeriatta 

şarabın çoğu gibi azı da haram kılınmıştır; çünkü şarabın azı, çoğuna davetiye çıkarır. Nebîz de 

bu hükme kıyasen haram kılınmıştır. Fakat bu, öncekine nispetle daha alt seviyededir. Bu 

yüzdendir ki, bunun hükmü konusunda şeriatlerdeki hükümler farklı farklıdır. Sarhoşluk ise her 

şeriatta haram kılınmıştır; çünkü sarhoşluk, mükellefiyet ve kulluk kapısını kapatır. (El-Gazâlî 

M. , 1994, s. 637-638) 

3.2. İhtiyaçlar Mertebesi 

 İhtiyaç seviyesinde bulunan maslahatlar ve “münasebet”ler demektir. Mesela, küçük kız ve 

erkek çocukları evlendirme yetkisinin veliye bırakılması böyledir. Bunda herhangi bir zarûret 

yoktur fakat maslahatların temin edilmesi için buna ihtiyaç vardır. Evlilikte denklik (kefâet) 

şartının konulması da böyledir. Ancak küçükleri evlendirme yetkisinin veliye verilmesi, 

küçüğün terbiyesi, süt emzirilmesi ve ona yiyecek ve giyecek satın alınması gibi işlerin veliye 

bırakılması gibi değildir; çünkü bunlar zarûrî şeyler olup, insanların yararını sağlaması istenen 

şeriatlerin bu hususlarda farklı olabilecekleri tasavvur edilemez. Küçükken evlenme 

meselesinin ise zarûrî bir yönü yoktur. Aksine bu tür evliliklere, aşiretlerin kaynaşarak yaşam 
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şartlarının iyileştirilmesi ve hısımların birbirlerine arka çıkmaları için ihtiyaç duyulmuştur. (El-

Gazâlî M. , 1994, s. 638) 

 

Hacâtın Tamamlayıcı Unsurları: Mesela, küçük kızın kendine denk biriyle ve mehri misil ile 

evlendirilmesinin şart koşulması. Ne var ki bu iş, evlenme ihtiyacının altında yer alır. Bu 

nedenle, âlimler bu konuda ihtilaf etmişlerdir. (El-Gazâlî M. , s. 638) 

3.3. Tahsînât ve Tezyînât Mertebesi 

 Bu mertebede zarûrî olmayan ve kendisine ihtiyaç da duyulmayan işler yer alır. Ancak, bu 

mertebedeki işler, meziyetlerin ve fazladan yapılan şeylerin güzelleştirilmesi ve süslenmesi ve 

kolaylaştırılması; adetlerde ve muamelelerde en güzel yöntemlere riayet amacını taşır. Kölenin 

şahitliğe ehil görülmemesi buna bir örnektir. Fakat köleye velayet yetkisinin verilmemesi ise, 

maslahata uygun olduğu için ihtiyaçlar mertebesindedir, zira çocukların velayetini üstlenmek, 

boş zaman ve yeterince ilgilenme gerektirir. Halbuki o, bütün zamanını efendisine hizmete 

ayırmak durumundadır. Nikâh akdine veli ve şahit kaydının konulması -ciddi bir gerekçe yoksa- 

Tahsînât mertebesine dâhildir. (El-Gazâlî M. , 1994, s. 639-640) Anlaşıldığı üzere tikel 

olayların hangi mertebede yer aldıkları statik değil tamamen dinamik bir meseledir. 

Dolayısıyla tikel bir olayın hangi mertebede yer aldığı konjonktüre göre değişebilmektedir. 

 

Gazâlî bu bilgileri verdikten sonra bir “asl”(spesifik nassi bir delilin)’in şahitliğiyle 

desteklenmedikçe son iki mertebede yer alan işlerde hüküm vermenin caiz olmadığını belirtir. 

Ancak bunlar zaruret durumuna geçerlerse bu durumda Gazâlî, Şer’in buna şahitlik etmesinin 

şart olmadığını, müctehidin kendi reyiyle yaptığı ictihadının böyle bir sonuca ulaştırmasının 

yeterli olacağını ve bunun yadırganmaması gerektiğini ileri sürer. (El-Gazâlî M. , 1994, s. 640) 

Gazâlî’ye göre, her konuyla ilgili belirli bir “asl”a gerek yoktur; çünkü şer’î asıllar bazı 

konulara genel olarak işaret etmektedir. (El-Gazâlî M., 1980, s. 361) Mesela, kâfirlerin 

Müslüman esirleri kendilerine siper edinmeleri, Müslümanların onlarla savaşmalarına engel 

değildir; çünkü burada zaruri bir durum söz konusudur. Müctehidin bu ictihadını şer’î bir “asl”a 

dayandırması gerekmez. (El-Gazâlî M., 1994, s. 641) Çünkü şeriat küllî olanı cüzî olana tercih 

eder. Bütün Müslümanların kâfirlerin imhasından kurtarılması, Şer’in amacında bir 

Müslümanın kanının korunmasından daha önemlidir. Bunun Şer’in amaçlarından olduğu 

kesindir ve kesin olan bir şeyin, bir “asl”ın şahitliğine ihtiyacı yoktur. (El-Gazâlî M., 1994, s. 

647) Yine şeriatın amaçlarından biri de, iki şer veya iki zararla karşılaşıldığında daha büyük 

olan zararı gidermektir. (El-Gazâlî M., 1994, s. 648) Ayrıca şeriat bir şeyin potansiyel 

kaynağını, o şey yerine koyduğu (El-Gazâlî M., 1994, s. 649) için, bu olayda Müslüman 
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esirlerin düşman tarafından siper edilmiş olmaları -hayatları tehlikeye girmesine rağmen- bütün 

Müslümanların ölümüne neden olmamaları için kâfirlerle savaşmaya engel sayılmamıştır.  

  

Netice olarak Gazâlî, Şeriatın tümel amaçlarının tek tek delillerle değil, aksine Kitap, Sünnet, 

şart ve durumların işareti (karine-i haller) ve emareler gibi sayısız birçok delille tespit 

edildiğini belirtmektedir. (El-Gazâlî M., 1994, s. 653) 

 

Bütüncül bir yaklaşımla, Şer’i hükümlerin değersel açıdan hiyerarşik bir tasnifini yapmada 

öncülük eden ve bunu ilk genel çerçevesini ve taslağını oluşturan Cüveynî ile bu çerçeveyi daha 

da netleştirip geliştiren ve Beş Asl’ı ilk defa ortaya koyan talebesi Gazâlî’den sonra bu konuda 

yapılan çalışmaların, bu iki müellifin belirlemiş olduğu temel çerçeveyle -bazı küçük ayrıntılar 

dışında- sınırlı kaldığını söyleyebiliriz. Ancak Gazâlî’nin Mustesfâ’sından sonra Şer'î gayeler 

hiyerarşisi konusunun, Cuveynî’de olduğu ve Gazâlî’nin Şifâ adlı eserinde yaptığı gibi, yeniden 

usul kitaplarının kıyasın dayanağı olan illeti yani hükmün maksat ve hedeflerini tespit 

yollarından biri olan “münasib”ten bahisle ele alındığını görmekteyiz. 

 

Fahruddîn Er-Râzî (v.606), işte bu tercihi yapan usulcülerden biri olarak karşımıza 

çıkmaktadır. Râzî, asıldaki vasfın illetliğini tespit yollarından birinin de “münasebet” olduğunu 

belirtmektedir. Münasip ise, faydalı olan şeyleri elde etme ve zararlı olan şeyleri de 

uzaklaştırma yönünden insanlara uygun gelen neticelere ulaştıran şeydir. Dolayısıyla bu tarif 

Allah’ın hükümlerini maslahatlarla ta’lil edenlerin görüşünü yansıtmaktadır. (Fahruddîn Er-

Râzî, 1988, s. 319-320) Çünkü buna göre, asılda illet konumunda olan bir vasıf, kesinlikle bir 

maslahatı temine yönelik olmakta ya bir faydayı temin etmekte ya da bir zararı ortadan 

kaldırmaktadır.  

 

Münasib’i çeşitli şekillerde taksim eden Râzî, bizim konumuzla ilgili olan birinci taksiminde 

Münasib’i, Hakikî ve İknâî olarak iki ana bölüme ayırmakta, Hakikî Münasib’in ise -Gazâlî’nin 

sonradan terkettiği tasnifinde olduğu gibi- Dünyevî ve Uhrevî Maslahatlardan oluştuğunu 

belirtmektedir. Dünyevî maslahatları da, I. Zarûret mahallinde olan, II. Hâcet mahallinde olan 

ve III. Ne zarûret ve ne de hâcet mahallinde olan (Tahsînât) şeklinde üç bölümde mütalaa 

etmektedir. (Fahruddîn Er-Râzî, 1988, s. 320) 

 

Zaruri maslahatları ise, Gazâlî’den farklı olarak nefsin, malın, nesebin, dinin ve aklın 

korunması şeklinde sıralayan Razi, (Fahruddîn Er-Râzî, 1988, s. 320-321) “nesl” kelimesi daha 

doğru bir ifadeyken, onun yerine “neseb” kelimesini tercih etmiştir. Oysaki nesli korumak 
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zaruret derecesinde bir gaye olmasına rağmen, nesebi korumak nesli korumanın tamamlayıcı 

unsurlarından birisi olma konumundadır. 

 

Uhrevî maslahatlar ise, nefsin terbiyesi ve ahlâkın güzelleştirilmesi gibi şeylerdir. Bunların 

menfaati ahiret saadeti ile ilgilidir. (Fahruddîn Er-Râzî, 1988, s. 321) 

 

İknâî münasib ise, başlangıçta münasib olduğu zannedilen fakat iyice araştırıldığında münasib 

olmadığı ortaya çıkan münasib demektir. (Fahruddîn Er-Râzî, 1988, s. 322) 

 

Görüldüğü gibi Cüveynî ve Gazâlî’nin esas aldığı temel çerçeveye uyduğu halde, Râzî’nin 

tasnifinde aslî olmayan bazı farklılıklar da göze çarpmaktadır. Özellikle Râzî, Gazâlî’den sonra 

maslahatları yeniden dünyevî ve uhrevî şeklinde bir ayırıma tabi tutarak, dünya ve ahiret 

ayrımını getirmiş olmasıyla ve ahlaki değerleri -adeta dünya hayatından soyutlayarak- uhrevi 

maslahatlardan saymasıyla dikkati çekmektedir. Ancak Gazâlî’nin şer’î maksatların her bir 

bölümü için zikrettiği tamamlayıcı mahiyetteki unsurlara Râzî’de rastlamamaktayız. Bu 

ana kadar yapılan çalışmalarda zaruriyattan olan beş tümel gayenin kendi içinde bir hiyerarşiyi 

içerip içermediği konusunda herhangi bir açıklamaya yer verilmemiştir. Oysaki bu beş gayenin 

de kendi içinde bir değer hiyerarşisine sahip olması ve tasnifin de buna göre yapılması 

gerekirdi. 

 

Âmidî (v.631) işte bu sözünü ettiğimiz zaruriyyatın beş gayesi arasındaki hiyerarşiye ilk 

değinen kişidir. Âmidî de hükümlerin teşriinde gözetilen gayeleri kıyas konusunun, illetleri 

tespit yolları bölümünde ele almaktadır. Âmidî bu çalışmasında Gazâlî’nin yapmış olduğu 

tasnifi, bazı önemsiz değişiklikleri içeren kendince bir sıralamayla hemen hemen aynı şekilde 

benimsemektedir. Şer’î gayelerin üç temel alanına ve bunların tamamlayıcı unsurlarına, 

kendine özgü isimlendirmelerle yer vermektedir. (El-Âmidî, El-İhkâm fî Usûli’l-Ahkâm, 

1914/a, s. 393-396)  Fakat onun bu çalışması, neticede Gazâlî’nin yapmış olduğu çalışmanın 

bir özeti olmaktan öteye gitmemektedir.  

 

Âmidî’ye göre, zarûriyyât, hâciyyât ve tahsîniyyât adı verilen üç temel değer arasında 

hiyerarşik bir sıralama söz konusudur. Bu nedenle, zarûrî olan değerler hâcî olanlara, hâcî 
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olanlar da tahsînî olanlara tercih edilir. Aynı değersel hiyerarşi her bir alanın tamamlayıcı 

unsurları arasında da söz konusudur. (El-Âmidî, El-İhkâm fî Usûli’l-Ahkâm, 1914/a, s. 395) 

 

Âmidî’nin çalışmasını her ne kadar Gazâlî’nin tespitlerinin bir özeti olarak kabul etsek de, onun 

bu konuda bazı özgün tespitlerinin bulunduğunu da belirtmemiz gerekir. Özellikle -başta 

belirttiğimiz gibi- onun zarûriyyâttan olan beş gaye arasındaki ilişkiler üzerinde durarak, 

bunlar arasındaki değersel hiyerarşiyi tartışma konusu yapması ve aralarındaki sıralamayı 

kendince belirlemesi onun orijinal bir çalışması olarak karşımızda durmaktadır. (El-Âmidî, 

1914/b, s. 377-380) 

 

Âmidî’nin bütün zârûrî değerlere öncelediği dini koruma gayesinden maksadı, inanç esasları 

ve bu esasların mutlak anlamda terkedilmemesidir. Yoksa gerek dinin aslının ve gerek 

füruunun bazı durumlarda geçici olarak terkedilmesi mümkündür. Ancak ne dinin aslının(inanç 

esaslarının) ve ne de füruunun mutlak anlamda ve sürekli olarak terki mümkün değildir. Bu 

anlamda, diğer değerlerden hiçbiri dini koruma değerine öncelenmemelidir. 

 

Netice olarak Âmidî’nin, beş külli gayenin kendi içerisindeki hiyerarşisiyle ilgili 

değerlendirmelerine geçebiliriz. Her ne kadar o, konunun asıl geçtiği yerde böyle bir hiyerarşiyi 

gözetmemiş olsa da (El-Âmidî, 1914/a, s. 393-396) burada bu hiyerarşiyi ayrıntılı bir şekilde 

ele almaktadır. Âmidî’nin tasnifinde dini koruma gayesi, diğer zarûrî gayelerin hepsinden 

öncelikli bir değere sahiptir. Hayatî gayeler ise dini gayelerden sonra diğer bütün gayelere 

öncelenen ikinci üst değerdir. Nesebin korunmasına gelince, o bizatihi korunması gereken bir 

değer değildir. Aksine, nesebin korunması da yine hayatın korunması gayesine matuftur; çünkü 

nesebi belirsiz ve sahipsiz bir çocuğun, bakım, terbiye ve koruma gibi sorumluluklarını üstlenen 

bir kimsenin olmaması onun hayatını, teklif çağına gelinceye kadar rahat bir şekilde devam 

ettirmesine engel olan bir unsurdur. Aklın korunması ise, akla göre aslî değer olan hayatın 

korunması gayesine tabidir; çünkü hayatı ortadan kaldıran şey aklı da mutlak olarak yok 

edecektir. Fakat sarhoş edici şeylerin içilerek aklın işlevsiz bırakılması ise mutlak olarak 

hayatın sona ermesini netice vermez. Diğer taraftan nesebi koruma gayesi de aklı koruma 

gayesinden daha öncelikli bir değerdir. Aklı koruma gayesi ise malı koruma gayesine 

öncelenmesi gereken bir değerdir; çünkü akıl, teklifin dayanağı ve dini vecibelerde aranan bir 
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unsurdur. (El-Âmidî, 1914/b, s. 380) Bu açıklamalardan çıkan neticeye göre, Âmidî açısından 

zarûrî beş gayenin kendi içinde aksiyolojik sıralaması şu şekilde gerçekleşmektedir:  

1. Dinin Korunması 

 2. Hayatın Korunması 

3. Nesebin Korunması  

4. Aklın Korunması v 

5. Malın Korunması. 

Âmidî, zarûriyyâttan olan gayelerin beşle sınırlandırılmasının sebebini, âdetten bunların dışında 

zarûrî gayelerin olmadığına dair ilme ve olaylara dayalı bakış açısına bağlamaktadır. (El-Âmidî, 

1914/a, s. 394) Dolayısıyla ona göre, bu zarûrî değerler mutlak anlamda beş sayısıyla sınırlı 

olmaktadır. 

 

Âmidî’nin Şer'î gayeler konusunda getirmiş olduğu diğer bir yenilik de, Şer'î maslahatlar 

usûlünü kıyaslar arasında tercih konusuna dâhil etmesidir. O, kıyas ve istidlalle elde edilen iki 

hüküm arasında meydana gelen çatışmayı gidermek için Şer'î gayelere müracaat etmektedir. 

Âmidî metodunu şu şekilde açıklamaktadır: Eğer iki illetten birinin gayesi zarûrî gayelerden, 

diğeri ise zarûrî olmayan gayelerdense, gayesi zarûrî ihtiyaçlardan olan tercih edilir. İki illetten 

birinin gayesi zaid ihtiyaçlardan diğeri de Tahsînât ve Tezyînât türündense, bu durumda gayesi 

zaid ihtiyaçlardan olan tercih edilmelidir. Şayet iki illetten birinin gayesi zarûrî maslahatların 

tamamlayıcı unsurlarından diğeri ise zaid ihtiyaçlar nev’indense, gayesi zarûriyyâtın 

tamamlayıcı unsurlarından olan tercih edilir. Aynı şekilde, iki illetten birinin gayesi dinin aslını 

korumak diğerinin gayesininse diğer zarûrî gayelerden olması durumunda, gayesi dinin aslını 

korumak olan tercih edilmelidir; çünkü gayesi ve neticesi Allah’ın komşuluğunu ve ebedi 

saadeti kazanmaktır. Diğer korunması gerekli olan değerlerse dinin korunması için mevcut 

olan gayelerdir. “Ben insanları ve cinleri ancak bana ibadet etsinler diye yarattım.”(51/56) 

ayeti de bu gerçeğe işaret etmektedir. (El-Âmidî, 1914/b, s. 376-377) 

 

İbnü’l-Hâcib (v.646), Âmidî’nin “El-İhkâm”ının özeti mahiyetinde olan fıkıh usûlü kitabında, 

hükümlerin teşriinde gözetilen gayenin ya faydalı olanı temin ya da zararlı olanı uzaklaştırmak 

olduğunu belirtir. Bu maslahatlar da, muamelatla ilgili hükümlerde olduğu gibi ya dünyevîdir 

veya itaatin vucubiyeti ve isyanın haramlığında söz konusu olduğu üzere uhrevîdir. (İbnü’l-

Hâcib, 1326, s. 133-134) Maslahatların sınıflandırılmasında, Âmidî’den farklı olarak, dünyevî 

ve uhrevî şeklinde genel bir tasnifi benimseyen İbnü’l-Hâcib, Şer'î gayelerin tasnifi söz konusu 

olduğunda “El-İhkâm”ın kısa bir özetini vermekle yetinmiştir. Fakat Beş Asl’ın sırlamasında 

İbnü’l-Hâcib’in, Amidî’nin yerine tamamen Gazâlî’nin tasnifini benimsediği görülmektedir. 
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Diğer taraftan o, hâcî gayeleri örneklendirirken -kendisinden önce kimsenin belirtmediği, 

sadece Cüveynî’nin (o da yalnızca icâre akdini zikretmiştir) ifade ettiği- bey’, icâre, kırâd 

(mudârebe) ve musâkât gibi akitleri de hâcî gayelere örnek göstermektedir. (İbnü’l-Hâcib, 

1326, s. 134) 

 

Şer’î gayeler konusu usûl kitaplarının çeşitli bölümlerinde ele alındığı gibi, bu konuda müstakil 

eserler yazanlar da bulunmaktadır.  

 

İzzuddîn b. Abdisselâm (v.660) bu müelliflerden biridir. Fıkhî ve usûlî kaideleri, şer’î gayeleri 

ve ahkâm ve teşride dinin hedeflerini incelediği bu eserinde İz, Şeriatın tamamının 

maslahatlardan ibaret olduğunu, ya mefsedetleri ortadan kaldırdığını ya da menfaatleri temin 

ettiğini belirtir. O’na göre ayetler derinlemesine bir incelemeye tabi tutulduğunda, Allah’ın bir 

iyiliğe teşvik ettiği veya bir kötülükten uzaklaştırmaya çalıştığı görülecektir. Bu genel kuralın 

dışında kalan bir hükme rastlamak mümkün değildir. (Abdisselâm, Kavâidü’l-Ahkâm fî 

Mesâlihi’l-Enâm, t.y./a, s. 9) Yani bütün teklifler, insanların dünyevî ve uhrevî maslahatlarını 

temine matuftur. (Abdisselâm, t.y./b, s. 62) Buna göre İz, bütün şer’i hükümleri tespit etmiş 

olduğu bu genel kurala göre ta’lil etmektedir.  

 

Aynı zamanda şer’î hükümler üzerinde makâsıd-ı şerîa ile istidlalde bulunan İz, örneğin genel 

ve özel velâyet verilecek kimselerin adâleti konusunda bir problem doğduğunda bu problemin, 

adaylar arasından en az zararla bu görevi yürütebilecek kişinin seçilmesiyle çözülmesi 

gerektiğini belirtir. (Abdisselâm, t.y./a, s. 73) Diğer taraftan bedelli tasarruflar ve diğerlerinde 

kıyasa aykırı olan -Selem gibi- bazı tasarrufları sıralayarak makâsıd-ı şerîa ile istidlal örnekleri 

veren (Abdisselâm, t.y./b, s. 153-157) İz, bu örneklemlerine şer’i kaidelerden olan “İstisnalar” 

konusunda da yer vermektedir. (Abdisselâm, t.y./b, s. 138 vd.) Hatta, iki mefsedet çatıştığında, 

bunlardan şer’î gayeler açısından daha fazla zararlı olanı ortadan kaldırmak için bir öncekine 

göre daha az zararlı olanın tercih edilebileceğini ifade etmekte, cinayet mefsedetini engellemek 

yani hayatı korumak gayesiyle zâlim bir kimsenin ırzlara tecavüzüne veya ırzlara tecavüz 

mefsedetini engellemek amacıyla zâlimin malları telef etmesine yardım edilebileceğini 

söylemektedir; çünkü ona göre, masiyet konusunda birisine yardım etmek, tercih edilen bir 

maslahatı elde etmeye vesile olduğu için caizdir. (Abdisselâm, t.y./a, s. 74-75) Saf yararların 

elde edilmesi ve saf zararların kaldırılması övülen ve güzel bir olay olduğu gibi, yararların en 
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üstün olanının diğerlerinden öne alınması ve zararların en fazla olanının diğerlerinden önce 

kaldırılması da övülen ve güzel bir olaydır. (Abdisselâm, t.y./a, s. 4) 

 

İz, dünyevî ve uhrevî maslahatların her birini üçer bölümde mütalaa etmekte ve her birinin 

farklı derecelerde olduğunu ifade etmektedir. O’nun yapmış olduğu sınıflandırma şu şekildedir: 

(Abdisselâm, t.y./b, s. 60) 

 A. Dünyevî Maslahatlar: 

 I. Zarûrât: Yiyecek, içecek, giyecek, mesken, nikâh, binek ve diğerleri zarûrî 

ihtiyaçlardandır. Bunların en azı zarûrî olan miktarı ifade eder. 

 II. Tetimmât ve Tekemmülât: Bunlar, yukarıda sayılanların en üst mertebede olanlarıdır. 

Örneğin, temiz ve hoş yiyecekler, güzel elbiseler, yüksek odalar, geniş evler, kıymetli ve güzel 

binekler ve güzel kadınlarla nikâhlanma gibi. Bunlar tamamlayıcı unsurlardır. 

 III. Bu birinciyle ikinci mertebe arasında orta bir mertebedir. 

 B. Uhrevî Maslahatlar: 

 I. Zarûriyyât: Vacipleri yerine getirmek, haramlardan kaçınmak. 

 II. Hacât: Müekked sünnetleri işlemek. 

 III. Tetimmât ve Tekemmülât: Menduplar.  

 Sınıflandırmada yer alan zarûrî maslahatlar her zaman hâcî maslahatlara öncelenirler. 

Üç bölümde belirtilen üstün konumdaki her bir bölüm diğerine tercih edilir. (Abdisselâm, t.y./a, 

s. 61) Görüldüğü gibi, İz’in tasnifi kendinden önceki âlimlere göre birtakım farklılıkları 

içermektedir. İz, maslahatlarda dünya ve ahiret ayrımına yer vermekte, aynı zamanda uhrevî 

maslahatların dünyevî maslahatlardan önce geldiğini belirtmektedir. Ona göre dünyevî 

gayelerin en azıyla yetinmeli ama uhrevî gayeleri mümkün olduğunca fazlasıyla temin etme 

yoluna gidilmelidir. (Abdisselâm, t.y./b, s. 62) Bu görüşleriyle İz, dünya ve ahiret ayrımını 

benimsemekle kalmamakta aynı zamanda “Bir lokma bir hırka” gibi zahidane bir dünya 

görüşünü de savunmaktadır. Onun hukuk görüşünün derin bir şekilde mistizmden etkilendiği 

görülmektedir. 

 

İz’e göre dünyevî ve uhrevî fayda ve zararları bilmenin yolu şeriattır. Bu bilgi şer’î delillerle 

yani kitap, sünnet, icma, muteber kıyas ve sahih istidlalle elde edilir. Ancak aynı İz bir sonraki 

cümlesinde bu ifadesiyle çelişerek dünyevî faydaların ve bunların nasıl elde edileceğinin ve 

dünyevi zararların; zarûretlerle, tecrübelerle, adetlerle ve muteber kanaatlerle bilinebileceğini 

ileri sürmektedir. Maslahatların tespitinde akla büyük önem veren İz, fayda ve zararları ve 

bunlar arasındaki öncelik sonralık sıralamasını bilmek için nas yokmuş gibi varsayarak bu 

konuda akla danışmayı tavsiye etmekte ve böylece bu meselelerin hükmünün ortaya çıkacağını 
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belirtmektedir, hatta ona göre, illeti bilinmeyen (taabbudî konulardaki) hukuk normları ve 

yarar ya da zararına vakıf olamadıklarımız hariç, hiçbir norm bu kaidenin dışında 

kalmamaktadır. (Abdisselâm, t.y./a, s. 8) Hatta herhangi bir konuyla ilgili özel bir nas, bir icma 

veya kıyas dahi olmasa, hukukun bizzat anlaşılması yararlı olanı alıp zararlı olanı terketmeyi 

gerektirir (Abdisselâm, t.y./b, s. 160) Yani herhangi bir konuda -o konuyla ilgili herhangi bir 

nas olmasa da- hüküm verirken, hukukun tikel hükümlerinden hareketle, fayda ve zarar esasının 

gözetilmesi gerekir. Bu gereklilik konusundaki hükme ise İstikra -tümevarım- yoluyla 

varılmaktadır.        

 

İz, her ne kadar yukarıda yapmış olduğu tasnifte Zarûrî Beş Asla yer vermese de, bütün 

şeriatlerce kaldırılması gereken mefsedetleri sıralarken bu Beş Asla değinmektedir.   Küfür, 

insan öldürmek, zina, gasb ve akılların bozulması her şeriat tarafından engellenmesi gereken 

mefsedetlerdir. (Abdisselâm, t.y./a, s. 37) Yani din, hayat, nesil, mal ve akıl her zaman ve her 

yerde korunması gereken beş aslî değerdir. 

 

Râzî’nin “El-Mahsûl” isimli usul kitabını önce “Tenkîhu’l-Fusûl” adıyla özetleyip, daha sonra 

da bu özeti “Şerhu Tenkîhi’l-Fusûl” adı altında şerheden Malikî âlimi Karâfî (v.684), Şer’in 

gayelerini tasnif konusunda doğal olarak Râzî’den etkilenmiştir.  Karâfî de bu konuyu, Râzî 

gibi kıyas bölümünde, illetlerin tespit yollarından biri olan “münâsib” konusunu işlerken ele 

almıştır. Ona göre münâsib; faydalı olan şeyleri elde etmeyi veya zararlı olanları gidermeyi 

içeren bir (vasıftır). Karâfî münâsib’i,  Râzî’den farklı olarak dünyevî ve uhrevî şeklinde bir 

ayırıma tabi tutmadan, şu şekilde sınıflandırmaktadır: (El-Karâfî, 1306, s. 169) 

 

I. Zarûrât mahallinde olanlar: Bu konumda bulunan değerleri “El-Külliyatü’l Hamse” yani 

“Beş Küllî” olarak isimlendiren Karâfî, bu Beş Küllî’yi farklı ve ilginç bir yaklaşımla çoğul 

sıgasıyla şöyle sıralamaktadır; a. Canların korunması, b. Dinlerin korunması, c. Neseplerin 

korunması, d. Akılların korunması, e. Malların korunması. Karâfî bu Beş Küllî’ye, bunu 

benimseyen birinden nakille bir altıncısını yani “Irzın korunması”nı da eklemektedir. Gerçekte 

kapsamlı bir araştırmanın sonunda ırzların haramlığı konusunda da ittifak olduğu görülecektir. 

Zaten Allah da ırzlara sövmeyi ve iftira atmayı (kazf) yasaklamıştır. Beş Küllî’yi ilk defa 

kullanan kişinin Gazâlî olduğunu belirten Karâfî, Gazâlî’nin bu beş küllî değerle ilgili yapmış 
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olduğu bazı değerlendirmelere de yer vermektedir. Ayrıca ona göre, haramların işlenmemesi 

de “din” değerinin korunmasına yöneliktir. 

 II. Hâcât mahallinde olanlar: Bu derecenin örnekleri Râzî’nin örneklemleriyle 

paralellik arzetmektedir. 

 III. Tetimmât mahallinde olanlar: Mekârim-i ahlâk’a teşvik eden maslahatlardır. 

Burada verilen örnekler de Râzî’nin serdettiği örneklerle hemen hemen aynıdır. Ancak farklı 

bir örnek olarak, akrabaların nafakalarının teminini zikredebiliriz.  Çatışmaları halinde bu 

mertebelerin birincisi ikincisine, ikincisi de üçüncüsüne takdim edilir. 

 

Karâfî münâsib’in bu üç mertebesinin tek bir vasıfta nasıl bir araya geldiğinin örneklerini de 

vermektedir. Mesela, kişinin kendi hayatını sürdürebilmesi için nafaka temin etmesi zarûrî, 

eşlerinin nafakasını temin etmesi hâci, yakınlarının nafakasını temini ise tamamlayıcı 

maslahatlardandır. Yine, şahitlikte adaletin şart koşulması zarûrî, imâmette adaletin bulunması 

hâcî, nikâhta adaletin şartlığı ise tamamlayıcı bir unsurdur. Diğer taraftan ikrar fiilinde ise 

adalet şart koşulmaz; çünkü insan tabiatı, bile bile kendisini meşakkate atmaz. Fakat âdil 

insanların bulunmasının tamamen güçleştiği bir memlekette ise tüm bu kuralların aksine zarûrî 

olarak adalet şartı getirilebilir. 

 

Kurallara aykırı olarak gerçekleşen selem, Musâkât, ciâle, mudârebe, muğârese ve avcılık gibi 

bilinmezlik ve aldatma ihtimalinin bulunduğu akidler, insanların geçinmek için kendilerine 

ihtiyaç duymalarından dolayı geçerli kabul edilmiştir. (El-Karâfî, 1306, s. 170) Dolayısıyla 

Karâfî’nin bu akitleri hâcî maslahatlardan saydığını söyleyebiliriz.   

 

Görüldüğü üzere, Karâfî de Râzî gibi -Gazâlî’nin aksine- üç mertebeyle ilgili tamamlayıcı 

unsurlara yer vermemektedir. Netice olarak, Şer’î gayeler konusuna Karâfî’nin yeni bir bakış 

açısı getirdiğini söylememiz mümkün değildir. 

4.İndirgemeci Bir Anlayış: Tûfî   

Fıkıh Usûlü tarihi içerisinde şer’i gayeler konusundaki tespitleriyle Necmuddîn Et-Tûfî 146 

(v.716) diğer usulcülerden farklı bir yere sahiptir. O, Hz. Peygamberin “Lâ darara velâ dırâr” 

                                                             
146 Sıra dışı bir alim olan Tûfî ile ilgili İbn.Hacer şu bilgileri vermektedir; Tûfî, Hanbelî olarak bilinmesine rağmen 
Râfizîlikle itham olunmuş ve Râfizî fikirlerinden dolayı -ki bazı sahabiyi kötülediği, Ebu Bekir ve Aişe’ye 
küfrettiği rivayet edilir- hayatı hapis ve sürgünlerde şiddete maruz kalarak geçmiştir. Ezberleme kuvvetinin, 
anlama kuvvetinden çok daha güçlü olduğu iddia edilmektedir. ( İbn. Hacer El-Askalânî, Ed-Durerü’l-Kâmine, 
Dâiretü’l-Meârif, Haydarâbâd 1349, II,154-157) Bûtî ise Tûfî’yle ilgili gelen rivayetler ve bunların tahliliyle 
alakalı geniş bilgiler verdikten ve onun fikirlerini tartıştıktan sonra, neticede onun ne Şiî ve ne de Ehl-i Sünnetten 
biri olduğunu, birçok bilgiye sahip olmasına rağmen anlayış ve tahlil kabiliyetinin azlığından dolayı çok vesveseli 
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(Enes, 1992; Hanbel, 1992)  hadisini kendisine hareket noktası yaparak, maslahatlara yani 

faydalı şeyleri elde edip, zararları uzaklaştırmaya mutlak anlamda uyulmasının gerekliliğini 

savunmaktadır. (Et-Tûfî, 1324, s. 46) Tûfî, şeriatın maslahata çok önem verdiğine dair birçok 

icmâlî (genel) ve tafsili (tikel) delilleri de sıralamayı ihmal etmemektedir. (Et-Tûfî, 1324, s. 48-

50,51-53) 

 

Netice olarak Tûfî’ye göre Allah’ın, hem genel hem de özel anlamda tüm mahlûkatının 

maslahatını gözettiğini inkâr etmek mümkün değildir. O halde, insanların genel ve özel 

maslahatlarını gözeten Allah’ın, şer’î hükümlerde de onların maslahatlarını gözetmemesi söz 

konusu olamaz. Allah’ın şer’î hükümlerde de maslahatları gözettiği belirlenince, artık hiçbir 

şekilde maslahatların göz ardı edilmesi caiz değildir. (Et-Tûfî, 1324, s. 54) 

 

Öyleki, Tûfî’ye göre Zâhirîler dışında kalan bütün âlimler hükümlerin maslahatlarla illetli 

olduğu konusunda görüş birliği içerisindedirler, hatta İcma’nın delil olmadığını ileri sürenler, 

maslahatın delilliği üzerinde hem fikirdirler. Bu nedenledir ki, şuf’a’nın vucûbiyeti komşunun 

hakkını gözetmekle illetlendirilmiş, selem ve icâre akidleri de kıyasa aykırı olmakla birlikte -

çünkü her iki akitte de mevcut olmayan bir şeyin satışı söz konusudur- insanların 

maslahatlarıyla illetlendirilerek geçerli kabul edilmiştir. İnsanların hukuklarıyla ilişkili olan 

fıkhın diğer bütün konu ve meselelerinde de maslahatlarla illetlendirme yoluna gidilmiştir. (Et-

Tûfî, 1324, s. 52-53) 

 

Maslahatın mahiyeti ve değeriyle ilgili Tûfî’ye ait bu değerlendirmelerden sonra şimdi onun bu 

konudaki teorisine geçebiliriz. Tûfî Risâle’sinin girişinde, âlimler arasında kullanılan şer’i 

delillerin hepsini sıralamakta ve bunların on dokuz taneden ibaret olduğunu belirtmektedir. (Et-

Tûfî, 1324, s. 39-43) Ona göre bu delillerin en kuvvetlisi nass ve icmadır. Bu iki delilin maslahat 

karşısında iki türlü konumu söz konusudur. Buna göre, eğer nass ve icma maslahatı gözetme 

prensibine uygunsa herhangi bir problem yoktur; çünkü nass, icma ve “Lâ darara velâ dırâr” 

hadisinden çıkarılmış olan maslahatı gözetme prensibi aynı hüküm üzerinde ittifak etmiş 

demektir. (Et-Tûfî, 1324, s. 47) Tıpkı bu üç delilin, zarûrî beş küllî değer olarak kabul edilen, 

katilin ve mürtedin öldürülmesi, hırsızın elinin kesilmesi, kazf ve şarap hadleri ve bunun gibi 

diğer hükümler üzerinde ittifak etmeleri gibi. (Et-Tûfî, 1324, s. 64) Şayet nass ve icma, 

maslahat prensibine aykırıysa, her şeyden önce bu deliller arasındaki çelişki, cem’ ve tevfîk 

                                                             
kişiliği olan bir şahıs olduğunu belirtmektedir.( S.Ramazan El-Bûtî, Davâbitu’l-Maslaha fi’ş-Şerîati’l-İslâmiyye, 
Müessesetü’r-Risâle, Beyrut 1986, 202-215) Tamamen Tûfî ve onun maslahat anlayışıyla ilgili müstakil bir eser 
de bulunmaktadır. “El-Maslaha fi’t-Teşrîi’l-İslâmî ve Necmuddîn Et-Tûfî” isimli bu eserin yazarı Mustafa 
Zeyd’tir.   
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yoluyla giderilmeye çalışılmalıdır. (Et-Tûfî, 1324, s. 65,55) Aksi takdirde maslahat prensibi bu 

iki delile tahsîs ve beyan yoluyla öncelenmelidir. Yoksa bu önceleme işi keyfi ve şer’i 

hükümleri iptal yoluyla yapılacak değildir. Tûfî bu önceleme fiilini, sünnetin beyan yoluyla 

Kur'ân'a (Et-Tûfî, 1324, s. 47) veya icmanın nass üzerine ve nassın da zahir üzerine 

öncelenmesine (Et-Tûfî, 1324, s. 57-58) benzetmektedir.  Ona göre, maslahatı gözetmek 

icmadan daha kuvvetli bir delildir. Bu nedenle şer’î delillerden biri olması gerekir; çünkü 

kuvvetliden daha kuvvetli olan en kuvvetlidir. (Et-Tûfî, 1324, s. 48) Dolayısıyla en kuvvetli 

olan delil, diğerlerinden daha öncelikli bir değere sahip olmalıdır. Maslahat prensibinin her 

şeyden önce gözetilmesi gereken bir kural olduğunun temel dayanağı ise Hz.Peygamber’in 

yukarıda belirttiğimiz hadisidir. Bu hadis maslahatı gözetme uğruna, kesin bir zararın 

giderilmesi için “has” bir hükümdür. Dolayısıyla maslahatın diğer delillere öncelenmesi 

gerekir; çünkü maslahatlar, mükelleflerin bütün siyasetlerinin gayesidir. Diğer deliller vesîleler 

gibidir. Gayelerin vesileler üzerine öncelenmesi ise bir zorunluluktur. (Et-Tûfî, 1324, s. 65) 

 

En kuvvetli deliller olarak nitelediği nass ve icma’ya, çeliştikleri anda maslahat prensibini 

önceleyen Tûfî, aynı metodu diğer şer’i deliller söz konusu olduğunda da uygulamaktadır. (Et-

Tûfî, 1324, s. 65) Ancak bu metot, ibadetler söz konusu olduğunda kullanılmaz; çünkü 

ibadetlerin maslahatları gizli olduğundan ne akılla ne de adetler yoluyla bilinebilir. Oysaki bu 

metodun geçerli olduğu mükelleflerin hakları ile ilgili konularda, maslahatlar akıl ve adetler 

yoluyla bilinebilmektedir. (Et-Tûfî, 1324, s. 68) 

 

Tûfî’ye göre, maslahatı gözetmenin diğer şer’î delillere öncelenmesi dayanaksız, altı boş bir 

prensip değildir. Aksine şeriatın bu konuya göstermiş olduğu özen ve diğer şer’î deliller bu 

prensibin geçerli bir metot olduğuna işaret etmektedirler. (Et-Tûfî, 1324, s. 55) 

 

Sünnette, maslahatlara uyma kaygısıyla naslara aykırı bazı durumlar tespit edilmiştir. Bu 

konuyla ilgili örneklere, Hz. Peygamberin bazı hükümlerinde rastlamak mümkündür.  

 

Bu örneklerden ikisine, Tûfî’nin Risâle’sine haşiye yazan, Cemaluddîn El-Kasımî dipnotta yer 

vermektedir. (Et-Tûfî, 1324, s. 56) 

 

Bu örneklerden biri şudur; Hz. Peygamber, Mekke’nin ağaçlarının ve dikenlerinin kesilmesini 

ve yaş otlarının koparılmasını yasaklayınca, İbn. Abbas, “Yâ Resûlullah!  Yalnız izhir otu hariç; 

çünkü o Mekke’nin demircilerine lazımdır. Biz onu, kabirlerimizde ve evlerimizde 
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kullanıyoruz.” dedi. Bunun üzerine Hz. Peygamber de, “İzhir hariç” dedi.147 Tûfî’nin, 

metodunu ispat etmek için sünnete dayanarak serdettiği örneklerden biri de, Hz. Peygamber’in 

Hz. Âişe’ye hitaben söylemiş olduğu şu sözlerdir: “Eğer kavmin İslâm’a yeni girmiş olmasaydı, 

Kâbe’yi yıkar ve onu İbrahim’in yaptığı temeller üzerine bina ederdim.”148 Tûfî’ye göre bu 

sözler, Kâbe’nin, Hz. İbrahim’in inşa ettiği temeller üzerine kurulmasının vucubiyetine işaret 

etmektedir. Fakat Hz. Peygamber, yeni İslâm’a girmiş insanların maslahatını düşünerek bu 

işten vazgeçmiştir. (Et-Tûfî, 1324, s. 56) 

 

Tûfî, görüşlerini destekleyen içeriklerde birçok hadis (Et-Tûfî, 1324, s. 56-57) serdetmiş 

olmasına rağmen biz, bunlar içerisinde oldukça dikkat çeken son bir hadisi daha kaydedeceğiz. 

Ebu Ya’lâ’nın Müsned’inde rivayet edildiğine göre, Hz. Peygamber Ebu Bekir’i “Kim ‘lâ ilâhe 

illallâh’ derse cennete girer” şeklinde ilanda bulunması için görevlendirmişti. Ömer onunla 

karşılaşıp durumu anladığında, Ebu Bekir’in bu görevi yerine getirmesine engel oldu. Tûfî’nin 

sahih olduğunu kabul ettiği diğer bir hadiste de aynı şekilde Ömer, Ebu Hureyre’nin bu tarz bir 

görevine engel olmuştur. Tûfî, Ömer’in bu davranışını, maslahat nedeniyle şer’in nassına aykırı 

hareket etmek olarak değerlendirmektedir. Dolayısıyla, aynı şekilde kim mükelleflerin 

maslahatlarını gözetmeyi diğer şer’î delillere öncelerse, bununla onların işlerini düzene 

sokmayı, durumlarını düzeltmeyi ve Allah’ın ihsan etmiş olduğu iyiliği ve rahatlığı temin 

etmeyi ve hükümler arasındaki farklılıkları gidermeyi hedeflemiş olacaktır. (Et-Tûfî, 1324, s. 

57)          

 

Netice olarak Tûfî, tümel şer’î gayeler konusuna değinen kendisinde önceki âlimlerden 

tamamen farklı bir görüş ileri sürerek, baştan beri kaydettiğimiz alışılmış herhangi bir tasnife 

de yer vermeden, hatta bütün bu tasnifleri de kapsadığını söyleyebileceğimiz, şeriatın temel ve 

en öncelikli gayesinin kulların maslahatlarını sağlamak olduğunu ileri sürmektedir, hatta ona 

göre bu prensip Kur'ân, Sünnet ve diğer birçok şer’î delille desteklenmiş öyle kuvvetli bir 

delildir ki, hiçbir delil, nass ve icma bile bu delilden daha öncelikli bir delil değildir.  

 

Tûfî,  ‘ibadetlerde ve “mukadderât” dediği inançla ilgili konularda nass ve icma’ya itimat 

etmek, muâmelât ve diğer hükümlerde ise maslahatları dikkate almak’ (Et-Tûfî, 1324, s. 61) 

şeklinde özetlenebilecek bu metot sayesinde, hükümlerin tercihe en uygun olanına 

ulaşılabilineceği ve böylelikle metodların ve görüşlerin çokluğundan kaynaklanan ihtilafların 

                                                             
147  Müslim, Hac 445,447,448; Buhârî, Cenâiz 76; İlm 39; Sayd 9,10; Buyu’ 28; Lukata 7; Cizye 22; Meğazî 53; 
Diyât 8; İbn.Hanbel, I,253,259,316,348; II,238 
148  İbn.Hanbel, VI, 136,176,179,180 
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da son bulacağı inancını taşımaktadır. (Et-Tûfî, 1324, s. 67) Ancak Tûfî, bir konunun da 

özellikle altını çizmekte ve bu metodun asla İmam Mâlik’in “Maslahat-ı Mürsele” metoduyla 

karıştırılmamasını istemektedir. Ona göre bu metot Malik’in metodundan çok daha üstün bir 

metottur. (Et-Tûfî, 1324, s. 60-61)  

 

Son olarak Tûfî’nin de Karâfî gibi, ırzı koruma değerini beş külli değere ilave bir değer olarak 

kabul ettiğini vurgulamalıyız. Onun ırzı koruma değerini beş külli değere ilave ederken, bu 

konuda Kazif Haddi’nin varlığının etkili olduğu görülmektedir. (Et-Tûfî, 1324, s. 54,64) 

 

İbn Teymiyye (v.728), şer’î gayelerin tasnifiyle ilgili tarihî süreç içerisinde, küçük 

farklılıklarla birbirini tekrar eden yaklaşımlara-Tufi hariç- belki de ilk defa farklı bir bakış 

açısıyla yaklaşan kişi olma ünvanına sahiptir; çünkü o, Gazâlî ile başlayıp kendi zamanına kadar 

gelen, zarûri küllî değerlerin beş değerle sınırlandırılması anlayışını eleştirip, şiddetle karşı 

çıkan belki de ilk ve tek kişidir.  İbn Teymiyye, usûlcülerin birçoğunu, şer’î hükümlerin çoğunu 

bedenî ve malî maslahatlarla illetlendirip, bunların dışında bir maslahat ve mefsedeti kabul 

etmemekle suçlamaktadır. (Teymiyye, 1987, s. 469) Böylece o, konuya tamamen maddî bir 

bakış açısıyla yaklaşılmasını kınamaktadır. Ona göre bu usûlcüler, zâhirî ve bâtinî ibadetleri, 

Allah sevgisi ve korkusu, dini sadece Allah’a has kılma, Allah’a tevekkül etme, O’nun 

rahmetini umma ve bunun için dua gibi kalbî halleri ve amelleri ve buna benzer dünyevî ve 

uhrevî maslahat çeşitlerini görmezlikten gelmişlerdir. Ayrıca ahidlere vefa, sıla-i rahm, 

kölelerin ve komşuların hakları ve Müslümanların birbirlerine karşı hukukları gibi önemli 

konular da göz ardı edilmiştir. Aynı zamanda İbn Teymiyye bu usûlcülerin ahlâkî konulara da 

yeterince önem vermediklerini, ahlakı süslemeye ve övülmüş hareketleri korumaya yönelik 

emredici ve yasaklayıcı hükümleri ihmal etmiş olduklarını ileri sürmektedir. (Teymiyye, 1987, 

s. 469) 

 

Gerçekten de Şer'in öncelediği en üst değerlerin yani zaruri külli asılların beş sayısıyla 

sınırlandırılması, üzerinde tartışılması gereken bir konudur. İbn Teymiyye’nin bu açıdan belki 

de en dikkate değer önerisi, insânî hakların yani kişisel hak ve hürriyetler gibi konuların da en 

üst değerlerden sayılması yönündeki önerisidir. Ayrıca onun, ahlâkî prensiplere daha fazla 

önem verilmesi yönündeki fikirleri de dikkat çekicidir.  

 

Allah’ın fiillerinin, insanların maslahatları ile illetli olduğunu belirten Sadru’ş-Şerîa (v.747), 

şeriatın en üst değerlerini ve onu takip eden daha az öncelikli değerleri sınıflandırırken, 
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Râzî’nin tasnifinin bir özetini vermekle yetinmiş, konuya yeni bir açılım getirememiştir. 

(Ubeydullah b.Mesud, 1301, s. 462-463) 

 

Tâcu’s-Subkî (v.771) ise, kendisinden önceki usûlcülerin kitaplarından derlediği eserinde, 

şer’î gayeler konusunu -birçok âlimin yaptığı gibi- illetleri tespit yollarından biri olan 

“münasebet” konusunu işlerken ele almıştır. Münasib’i, maslahatın elde edilmesi veya 

mefsedetin giderilmesi açısından Allah’ın gayelerinden olması uygun gelen vasıf olarak 

tanımlayan Subkî, bu şer’î gayelerin tasnifiyle ilgili var olan ana çerçeveyi aynı şekilde 

korumuştur. Ancak bazı âlimlerin benimsediği gibi o da, “ırzın korunması” değerini zarûrî küllî 

değerlerden biri olarak kabul etmiştir. Irzın korunmasını hariç tutarsak, Subkî’nin Beş Asl’ın 

sıralamasında Gazâlî’nin tasnifini benimsediği görülmektedir. Ona göre bey’ ve icâre akitleri 

hâcî gayelerdendir. Fakat bazen, hâcî olan bir gaye ilgili olduğu konuya bağlı olarak zârûrî 

gayelerden biri olabilir. Örneğin, bir çocuğun terbiyesi için icâre akti yapılacaksa, bu olaydaki 

icâre akti zârûri bir gayeye dönüşecektir. Diğer taraftan, tahsînî gayeleri ele alırken, Subkî’nin 

güzel ahlaka teşvik edici gayeleri bu gruba dâhil etmediği görülmektedir. (İbnü’s-Subkî, 1306, 

s. 86-87) Dolayısıyla onun, ahlâkî gayeleri ihmal etmiş olduğunu söylememiz mümkündür.  

5. Bütüncül Yaklaşımların Sistemleştirilmesi 

Son olarak, kendisinden önceki birikimlerden de faydalanarak Şer'î gayelerin hiyerarşik 

tasnifini sistemleştiren Malikî âlimi Şâtıbî (v.790)’nin görüşlerine yer vereceğiz. Şâtıbî, 

Cüveynî ve Gazâlî’den sonra bu konuda üçüncü sacayağını oluşturmakta ve ondan sonra 

yapılan çalışmalar tamamen kendisinin ve önceki usûlcülerin fikirlerinin tekrarı ve şerhlerinden 

meydana gelmektedir. 

 

XIV. yy Gırnata toplumunun siyasi, dini, ekonomik ve hukuki alanlarda yaşamış olduğu 

dönüşüm ve bunun getirdiği problemlerin içinde kendini bulan Şâtıbî diğer âlimlerle birlikte bu 

problemleri tartışmıştır. Oldukça erken bir dönemde Gırnata’daki hukuk sisteminin 

yetersizliğinin farkına varmış ve uzun süren bir araştırmadan sonra makasıdü’ş-şeria doktrinini 

ortaya koymuş, bunun ışığında geleneksel hukuk teorisini sınamıştır. Böylece dört ciltlik El-

Muvafakat adlı kitabını oluşturmuştur. (Mesud, 1997, s. 279) 

 

Şer'î gayeler problemini fıkıh usulü ilmine bağımsız bir konu olarak dahil eden ve bunun için 

eserinin bir cildini ayıran Şâtıbî, Cüveynî ve Gazâlî’nin temellerini attığı Şer'î gayelerin 

hiyerarşik tasnifine ilişkin temel çerçeveyi hiç bir değişiklik yapmadan olduğu gibi 

benimsemiştir, hatta zarûri külli değerler konusunda da herhangi bir farklılığa yer vermeyen 
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Şâtıbî, sadece bu değerlerin sıralamasında Gazâlî’den ayrılmaktadır. (Eş-Şâtıbî, El-Muvâfakât 

fî Usûli’ş-Şerîa, t.y./c, s. 7-12) 

 

 “Makâsıd”ı, konunun başlangıcında, Şâri’in gayeleri ve insanların gayeleri olarak iki ana 

bölümde ele alan Şâtıbî, Şer'î hükümlerin insanların hem bu dünyadaki hem de ahiretteki 

maslahatlarını temin için konulmuş olduğunu ve bu tümel sonuca İstikrâ (Endüksiyon) yoluyla 

ulaştığını belirtmektedir. Bu sonucun doğruluğu Kitap ve Sünnet’e dayanan hükümler tek tek 

incelendiğinde ortaya çıkacaktır; çünkü bu hükümler belli bir illeti yani belirlenmiş bir gayeyi 

içermektedirler.149 Netice olarak, ona göre kesin bilgi ifade eden Endüksiyon metodu sayesinde, 

şeriatın bütün tafsîlî hükümlerinin belli bir gayeyi içerdiği açıkça görülmektedir. Zaten Kıyas 

ve ictihadın Şer'î bir delil olarak benimsenmiş olması da bu genel ilkeye dayandırılmıştır. (Eş-

Şâtıbî, El-Muvâfakât fî Usûli’ş-Şerîa, t.y./c, s. 5-7)   

 

Buna göre Şer'î hükümlerden gözetilen gayeler zarûrî, hâcî ve tahsînî olmak üzere sadece üç 

kısımda toplanmaktadır. (Eş-Şâtıbî, El-Muvâfakât fî Usûli’ş-Şerîa, t.y./c, s. 8) Ayrıca bu üç 

alanın her birinin -Gazâlî’de olduğu gibi- tamamlayıcı unsurları da bulunmaktadır. Ancak, bu 

unsurların bulunmaması ilgili bulundukları alanların aslî hikmetlerini ortadan kaldırmazlar. 

(Eş-Şâtıbî, El-Muvâfakât fî Usûli’ş-Şerîa, t.y./c, s. 12-13) Her ne kadar bu tasnif yeni bir fikir 

olmasa da, Şâtıbî bu gayeleri tanımlarken kendisinden önceki usulcülerden farklı bir üslup 

kullanmakta ve belki de bunların çerçevelediği alanları zengin örneklendirmelerle net bir 

biçimde betimlemektedir.  

 

Şâtıbî dinî ve dünyevi ayrımına gitmemiş, bilakis bu iki alana sistematiğinde bir bütün olarak 

yer vermiştir. O böyle bir ayırımı benimseyen İz’i eleştirmiştir; çünkü ona göre uhrevi 

maslahatlar dünyevi maslahatlardan bağımsız değildir. Gerçekte, uhrevi olanların tahakkuku 

için dünyevi olanların ikamesi de kaçınılmazdır. (Eş-Şâtıbî, El-Muvâfakât fî Usûli’ş-Şerîa, 

t.y./c, s. 48) 

 

Her ne kadar sıralamayla ilgili her hangi bir değerlendirmeye yer vermemiş olsa da ona göre, 

bu zarûri külli değerler ve sıralaması; dinin, canın, neslin, malın ve aklın korunması şeklindedir. 

(Eş-Şâtıbî, El-Muvâfakât fî Usûli’ş-Şerîa, t.y./c, s. 10) Şâtıbî, önceki bazı usûlcülerin zarûrî 

değerlerden saydığı ırzı koruma gayesini ise –tamamen karşı çıkmamakla birlikte- hayatı 

                                                             
149 Ancak, ta’lilli olan hükümler sadece adât ve muâmelât ile ilgili olup, ibadetlerle ilgili meselelerin ta’lili mümkün 
değildir. (Şâtıbî,II,300-306;I,80) Fakat bununla birlikte Şâtıbî, genel olarak ibadetlerle ilgili hükümlerin de, 
insanların dünya ve ahiret maslahatlarını temine yönelik olduğunu benimsemekte ancak bu maslahatların ayrıntılı 
olarak bilinemiyeceğini ileri sürmektedir. (Şâtıbî,I,201)  
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koruma gayesinin bir unsuru olarak kabul etmektedir. (Eş-Şatibi, t.y./a, s. 48; Eş-Şatibi, t.y./b, 

s. 29) Gerçekten de İslâm bu zarûrî değerlerin korunmasına özel bir itina göstermiştir. Şâtıbî’ye 

göre İslâm, bu değerlerden her birinin gerek varlık kazanmasını gerekse sürekliliğini ve 

korunmasını temine yönelik hükümler koymuştur. (Eş-Şâtıbî, El-Muvâfakât fî Usûli’ş-Şerîa, 

t.y./c, s. 8) Yani Şer’i ödevler pozitif ve önleyici koruma yöntemleri açısından iki gruba ayrılır. 

Pozitif yöntem grubu içerisinde ibadetler, adetler (beşeri davranışlar) ve muamelat yer alırken, 

önleyici grupta ise ukûbât (cezai hükümler) bulunmaktadır. 

 

Şâtıbî de Şer'î gayelerin her üç alanıyla ilgili örneklerini, İslâm Hukuku’nun en genel 

sınıflandırmalarından biri olan, ibadetler, adetler, muâmelât ve ukûbât alanlarından seçerek 

vermektedir. Şâtıbî bu metodu ve örneklendirmelerdeki zenginliğiyle kendisinden önceki 

usulcülerden farklılık arzetmektedir. (Eş-Şâtıbî, El-Muvâfakât fî Usûli’ş-Şerîa, t.y./c, s. 8-12) 

 

Şâtıbî, Şer'î gayeler konusunu ilk irdeleyen kişinin kendisinin olmadığını aksine Şer’î gayeleri 

ayet ve hadislerin belirlediğini, bu gayeleri bilen ve bu gayelerin esaslarını ve kurallarını 

belirlemede öncülük eden ve kendilerinden sonraki insanlara bu konuda yol gösteren kişilerin 

Resûlullah’ın ashabı olduğunu, âlimlerin ileri gelenlerinin bu gayelerin çerçevesini çizdiğini ve 

usûlcülerin de bunların temellerini sağlamlaştırdığını ifade etmektedir. (Eş-Şâtıbî, t.y./d, s. 

21,25) Böylece Şâtıbî, Şer'î gayeler konusundaki çalışmalarını bu tarihi birikimden 

faydalanarak ve bu birikim üzerine inşa ederek gerçekleştirdiğini açıkça belirtmektedir.  

  

6.Aslî ve Tamamlayıcı Değerler Arasındaki İlişki 

Şâtıbî’nin, asli gayelerin birbirleriyle ve tamamlayıcı unsurlarıyla olan ilişkilerine geniş bir 

şekilde yer vermesi de, onu kendisinden önceki usulcülerden ayıran bir özelliktir. Şâtıbî’ye 

göre, hâciyyât zarûriyyât için tamamlayıcı bir unsur olduğu gibi, tansîniyyât da hâciyyât için 

tamamlayıcı konumdadır; çünkü zarûriyyât bütün maslahatların asılını teşkil etmektedir. (Eş-

Şâtıbî, t.y./c, s. 13) Fakat eğer tahsînî ve hâcî gayeler mutlak anlamda -tamamen- ihlale 

uğrarsa, bu durumdan zarûrî gayelerin de bazı yönlerden etkilenmesi mümkündür. Bu nedenle, 
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zarûrî gayeler için, hâcî ve tahsînî gayelerin de korunması uygun olacaktır. (Eş-Şâtıbî, t.y./c, s. 

16-25) 

7.Makasıd (Külli Değerler) ve Diğer Fıkıh Usûlü Konuları 

 Şâtıbî, Şer'î gayeler konusuna sadece “Makâsıd” bölümünde değinmekle kalmamış, 

kitabının farklı yerlerinde bu konuya atıflarda bulunmuştur. Makasıd konusunun, onun bütün 

fikirlerinde etkili olduğunu, hatta kitabının ilk bölümlerinden itibaren bu konuya eğildiğini ve 

usûlle ilgili fikirlerini açıklarken ve bunları desteklerken makasıdla ilgili hükümlere 

dayandığını söyleyebiliriz. Örneğin o, Fıkıh Usûlü’nün kesinlik ifade ettiğini ve zannî 

olamayacağını belirtirken bunu kendisinin, Fıkıh Usûlü’nün şer’i küllîlere dayandığı ve bu 

küllîlerin ise ancak kesinlik ifade ettiği yönündeki görüşüne bağlamaktadır. Ona göre bu küllîler 

ise, zârûriyyât, hâciyyât ve tahsîniyyâttan ibarettir. (Eş-Şâtıbî, t.y./d, s. 30) 

 

Aynı şekilde usulün önemli konularından nesih, (Eş-Şatibi, t.y./a, s. 104-105) emir ve nehiy, 

(Eş-Şatibi, t.y./a, s. 209) ibâha (Eş-Şâtıbî, t.y./d, s. 115,128-129,181-182,185) ile küçük ve 

büyük günahlar (Eş-Şâtıbî, t.y./d, s. 213) gibi bir çok konuyu da Şâtıbî yine şer’i gayeler 

prensibiyle temellendirerek ve ilişkilendirerek ele almıştır. 

 

Diğer taraftan Şâtıbî, sünnet konusunu da şer’i gayelerin ışığı altında değerlendirmekte, 

sünnetin de bu gayeleri gerçekleştirmekten başka bir hedefinin bulunmadığını ifade etmektedir. 

Ona göre Kur’an söz konusu edilen üç maslahatla ilgili asıllara yer verirken, sünnet de bunların 

ayrıntılarına ve açıklamalarına yer vermektedir. (Eş-Şatibi, t.y./b, s. 27-32)  

8.Maslahatları Tespitte Aklın Rolü 

 

Şâtıbî, dünyevî maslahatların akıl ve tecrübeler yoluyla bilinebileceğini ileri süren İz’in 

görüşlerini kısmen benimsememekte aksine, aklın dünyevî bütün maslahat ve mefsedetleri tüm 

ayrıntılarıyla yalnız başına bilemeyeceğini savunmaktadır. Ona göre ancak, şeriat genel 
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esaslarını belirledikten sonra, akıl ve tecrübe yoluyla maslahat ve mefsedetleri kavranması 

mümkün olabilir. (Eş-Şâtıbî, t.y./c, s. 48) 

9.Şer'î Gayeleri(Külli Değerleri) Tespit Yolları 

 

Şâtıbî’nin orijinal diğer bir yönü ise, onun Şer'î tümel gayeleri tespit yolları konusunda da bazı 

kurallara yer vermiş olmasıdır. (Eş-Şâtıbî, t.y./c, s. 64,393-397,409-410) .  

Biz bunlardan bizce en önemli yöntem olan, Şâtıbî’nin eserinde sık sık telaffuz etmesine ve 

önemine işaret etmesine ve hatta kendisiyle hüküm çıkarmasına rağmen, (Eş-Şâtıbî, t.y./d, s. 

29,36-37; Eş-Şâtıbî, t.y./c, s. 5-7; Eş-Şatibi, t.y./b, s. 327). Şer'î gayeleri tespit metotlarına dâhil 

etmediği İstikrâ metoduna değineceğiz.  

 

Şâtıbî, eserinin başlangıcından itibaren İstikrâ metoduna atıflarda bulunmakta, Kitâb ve 

Sünnetin gayelerini tespitte Küllî İstikrâ metoduna dayandığını belirtmektedir. (Eş-Şâtıbî, 

t.y./d, s. 23) Hatta o, şer’î hükümlerin maslahatlara riayet prensibiyle ta’lilli olduğunu 

ispatlamaya çalışırken bile ilk kullandığı metot, kesin bilgi ifade ettiğini söylediği İstikra 

metodudur. (Eş-Şâtıbî, t.y./c, s. 6-7) 

 

Üç temel Şer'î gaye olarak benimsenen zarûriyyât, hâciyyât ve tahsîniyyât’ın Şer’an muteber 

olduklarının ispatı konusunu da tartışan Şâtıbî, bu temel gayelerin dayandırıldıkları delillerin 

mutlaka kesinlik ifade etmesi gerektiğini ileri sürmektedir. Ona göre İcma da dâhil hiç bir delil 

kesin olmadığı için bu ispat, şeriatın İstikrâ’ya tabi tutulması yani küllî-cüz’î bütün delillerin 

incelenmesi ve bu genel esasların kapsamlarına giren konuların araştırılmasıyla mümkün 

olabilmektedir. Dolayısıyla elde edilen netice, belli bir delille sabit olmamakta, aksine birbirini 

destekleyen pek çok sayıda ve amaçları farklı olan delillerin tümünden çıkmakta ve hepsinin 

üzerinde birleştiği ortak nokta olmaktadır. (Eş-Şâtıbî, t.y./c, s. 49-51) Korunması gerekli olan 

Beş Zarûrî Aslın belirlenmesi de yine İstikrâ yoluyla gerçekleşmiştir. (Eş-Şâtıbî, t.y./d, s. 38) 

Hatta emir ve yasaklardaki Şer'î gayelerin anlaşılması da aynı şekilde İstikrâ aracılığıyla 

olmaktadır. (Eş-Şatibi, t.y./a, s. 148)  

10.Makâsıd(Külli Değerler)  ve İctihad 

 

Şâtıbî, “Makasıd” konusunu bu şekilde vukufiyetle ve derinlemesine ele almakla kalmamış, 

“Makasıd”ı İctihat konusuna dâhil ederek iki alan arasında bir köprü kurmayı da ihmal 
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etmemiştir. Böylece o, büyük ölçüde teorik olan “Makasıd” konusuna hayatiyet kazandırarak, 

onu pratik alana aktarmaya çalışmıştır. 

 

Şâtıbî, müctehit olmanın şartlarını “Makasıd” konusuyla bütünleştirerek, müctehit derecesine 

ulaşmanın birinci şartını, şeriatın gayelerini tamamen anlamak olarak belirlemiştir. İkinci şart 

ise, bu gayelere dayalı olarak İstinbat kabiliyetine sahip olmaktır. (Eş-Şatibi, t.y./b, s. 105-106) 

Böylece o, usûlcülerin müctehid olabilmek için sıraladıkları birçok şartı belirtmek yerine, belki 

de çok daha kapsamlı bu iki şartı ifade etmekle yetinmiştir. 

 

Müctehid cüz’î delilleri incelerken onları, Şeriatın küllî hükümleri ve genel hedefleri 

doğrultusunda ele almalıdır. Yani müctehid bir konu hakkında hüküm verirken, meselelere 

bütüncül olarak yaklaşmalı ve hem cüz’î delilleri hem de küllî delilleri aynı anda göz önünde 

bulundurmalı ve hükmünü bu iki delile göre vermelidir. 

SONUÇ  

Naslara yönelik bütüncül bakış açılarıyla gerçekleştirilen, Şer'in değerler sistemini tespit etmek 

için yapılmış olan bütün bu çalışmalar, bu konuda söylenmiş ve söylenecek son sözleri 

içermemektedir. Aksine bu konuda, aşağıda işaret edeceğimiz üzere, daha derinlemesine ve 

kapsamlı araştırmaların sürdürülmesi gerekmektedir. (Er-Reysûnî, 1992, s. 357-359) Özellikle, 

önceki usûlcülerin “ta’lil” yoluyla, Şâtıbî’nin de İstikrâ metoduyla pratik katkıda bulunduğu, 

Şer'î değerleri keşfetme yöntemleri konusunda daha derinlemesine araştırmalar yapmamız 

gerekmektedir.   

 

Şer'î hükümlerin illetlerini araştırmayı ve bu hükümler üzerinde İstikrâ metodunu uygulamayı 

daha da artırmalı ve böylece Şer'î gaye/değerlerin listesini genişletmek suretiyle, yaptığımız ve 

yapacağımız ictihatlarda ve fıkıhta kendilerine müracaat edeceğimiz ve kendileriyle hüküm 

vereceğimiz, üzerinde ittifak edilen değerleri belirlemeliyiz. Diğer taraftan genellikle 

usûlcülerin beşle sınırladıkları Zarûrî Küllî Değerler üzerinde düşünerek bunlara yeni değerler 

eklemeliyiz; çünkü bu konu tamamen ictihadi bir konu olup, önemi ve kapsamı bu Beş 
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Küllî’den daha az olmayan ve dinin kendilerini yücelttiği bazı zarûrî maslahatlar da 

bulunmaktadır.  

 

Diğer taraftan aksiyolojik mertebeleri -yani zarûriyyât, hâciyyât ve tahsîniyyât- birbirlerinden 

ayırt edebilmek için açık ve net kuralları, sabit sınırları ve bu sınırlar arasındaki değişim ve 

dönüşümleri belirlemek için ayrıca bir çalışma yapılması gerekmektedir.  

 

Fıkhî konularda Şer'î değerlerin hangi oranda gözetildiklerini ve geçerliliği üzerinde ittifak 

edilen değerlerin neler olduğunu belirlemek için kapsamlı bir araştırma yapılması da bizlere bu 

konuda daha çok materyaller kazandıracak ve ufkumuzu genişletecektir.Bu arada Şer'î 

değerlere dayalı ictihat yapma kurallarını da belirleyerek ictihadı yeniden canlandırmalı ve 

normların zahirine sığınma ve ihtiyatla amel etme tavrını mümkün olduğunca en aza 

indirgemeliyiz.Hepsinden öte, Şer'î değerleri temsil eden genel alanların bu üç alanla 

sınırlanması ne kadar doğrudur? Bunların dışında başka değersel alanların varlığı söz konusu 

değil midir? Ayrıca, Zarûrî Beş Küllî değerin temsil ettiği açık ve net sınırlar nelerdir? Örneğin, 

usulcüler tarafından mutlak olarak kullanılıp, net bir şekilde açıklanmamış olan neslin 

korunmasından kastedilen mana nedir?  Genel hedef,  insan neslinin üremesinin devamlılığını 

sağlamak mıdır, yoksa neslin aslına -çocuğun babaya- nispetini temin etmek midir? Bu son 

hedef yani çocuğun babaya nispeti gerçekten ümmet için zarûrî bir değer midir? Hayatı 

korumak, onu kısasla korumakla sınırlı ve yeterli midir ya da hayatı korumanın diğer yolları 

nelerdir? (Âşûr, 1988, s. 152-155) 

 
Cevap bekleyen en önemli sorulardan biri, belki de en önemlisi, Cüveynî ve Gazâlî’den itibaren söz 
konusu edilen bütün bu değerleri içine alan daha kapsamlı ve daha küllî değerlere ulaşmak acaba 
mümkün müdür? (Zeyd, 1995) Yapılması gereken, işte bu tümel değerleri, tikel örneklerden hareketle 
tespit etmek, (Rahman, 1987, s. 103-105) (Zeyd, 1995, s. 139) bununla yetinmeyip daha sonra da 
tikellerin elde edilen manalarını bu tümellerin ışığı altında yeniden anlamaya belki de düzeltmeye 
çalışmaktır. Tümellerle tikeller arasında aktif ve canlı bir ilişkinin varlığını da kavramamız 
gerekmektedir. (Zeyd, 1995, s. 139) 
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GİRİŞ 

İlk olarak Kur'an-ı Kerîm ve Hz. Muhammed (s.a.v) çevresinde ortaya çıkan ilimlerin 

sınırları belli olmasa da Hz. Peygamberin şahsında bir bütündü. Ancak O’nun vefatından 

sonra İslâm’ı tüm yönleriyle kavrayabilmek ve eğitimini kolaylaştırabilmek için ilimleri 

müstakil hale getirmeye başlamışlardır. Sahabelerin sohbet halkalarında ilk çekirdeği 

oluşan bu ilimlere daha sonra dinî ilimler, bunlara yardımcı olan ilimlere de alet ilimler 

adı verilmiştir. İslâm dünyasında ilimleri tasnif etme düşüncesi asıl olarak Yunan 

düşünürlerin eserlerinin Arapçaya tercümesi yapılmaya başladıktan sonra başlamıştır. 

Bu çalışmada genel olarak İslâm tarihinde ilimlerin ve tasnif çalışmalarının incelenmesi, 

özel olarak ise İslâm dünyasındaki iki ana ilimler tasnifi akımından biri olan nübüvvet 

teorisinin kurucusu ve gerçek anlamda ilk ilimler tasnifinin müellifi olan Ebû Nasr 

Muhammed "el-Fârâbî" (Hicri 258-339), Endülüslü fakih Ebû Muhammed Alî b. Ahmed 

"ibn Hazm" (H. 384-456), Hüccetü'l-İslâm Ebû Hâmid Muhammed "el-Gazzâlî" (H. 450-

505) ve Osmanlı Devleti’nin yükseliş dönemi âlimlerinden "Taşköprizâde" Ahmed 

Efendi’nin (H. 901-968)  ilimler tasnifinin bilgi bütünlüğü yaklaşımı açısından ele 

alınması amaçlanmaktadır. 

Anahtar Kelimeler: İlimler tasnifi, bilgi bütünlüğü, Fârâbî, İbn Hazm, Gazzâlî, 

Taşköprizâde 

Investigation of Classification of Sciences by Integration of Knowledge Approach 

 

ABSTRACT 

First, the bounds of sciences which come up around The Holy Qur'an and Hz. 

Muhammad (s.a.v) is not clear but they were whole in the person of the Prophet. 

However, after his death, they have begun to become independent in order to grasp 
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Islâm in all its aspects and to facilitate its education. These sciences, which formed the 

first nucleus in the conversation of the Sahabes, were later called religious sciences, and 

the sciences that helped them were also called aid sciences. In the Muslim world, idea 

of classifying the sciences really had been begun after the translation of Greek 

philosophers’ works into Arabic. 

In this study it is intended to handle generally examining sciences and classification 

studies in Islamic history, specially classification of Ebu Nasr Muhammad "Al-Farabi" 

who is the founder of prophethood theory which is the one of two classification of 

sciences trend and author of the first science classification in real meaning (Hicri 258-

339), Andalusian faqih Ebu Muhammed Ali b. Ahmed "Ibn Hazm" (H. 384-456), proof of 

Islam Ebu Hamid Muhammad "Al-Ghazali" (H. 450-505) and "Taskoprizade" Ahmed 

Efendi (H. 901-968) who is one of the Ottoman scholars in the peak period of Empire in 

terms of integrity of knowledge approach 

 

Keywords: Classification of sciences, Integrity of knowledge, Al-Farabi, Ibn Hazm, Al-

Ghazali, Taskoprizade 

 

1.Kavramsal Arka Plan 

1.1.Bilgi 

"İnsan zekâsının bir ürünü olarak ortaya çıkan veya öğrenme, araştırma veya gözlem yolu ile 

elde edilen gerçek, malumat, vukuf; insan aklının kapsayabileceği olgu, gerçek ve ilkelerin 

tümüne verilen ad" olarak tanımlayabileceğimiz "bilgi" kavramı felsefede "genel olarak ve ilk 

sezi durumunda zihnin kavradığı temel düşünceler" anlamını taşır (Türk Dil Kurumu, 2018a). 

Bir yargılamada bulunabilmek için bilinmesi gereken öğelerin her birine de bilgi adı 

verilmektedir (TDK, 1974). 

1.2.İlim 

İlim kelimesi, genel olarak bilgi anlamına geldiği gibi "belirli bir bilgiler kümesi, bilenin sahip 

olduğu bilme melekesi, nakledilen haber vb. gibi" geniş bir anlam öbeğini ifade eder. Bir konu 

hakkında mevcut bilgi birikimine ilim; dönemin ilim anlayışına uygun şekilde bu birikime sahip 

olup yorumlarını da ilave ederek onu aktarma yetkisine sahip olana ise âlim denilmiştir. İslâm 
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âlimlerinin çoğuna göre ilim: “Bir şeyin hakikatini idrak etmek ve malum olanın, olduğu hâl 

üzere bilinmesidir.” (Er, 2007). 

 

İslâm âlimlerinin ilimlerle ilgilenmesindeki amaç tabiatta var olan İlâhî yasaları İslâmî vahyin 

prensiplerine uygun yöntemlerle aydınlığa kavuşturmak ve onları insanlığa duyurmaktır. 

Bundaki nihai hedef de Allah ile insan (Rab ile kul) arasındaki irtibatı kurmak ve 

güçlendirmektir (Çetinkaya, 2016, s. 351). 

 

İslâm âlimlerine göre bilgiye ulaşmanın başlıca iki yolu vardır: 1- Mantık ve istidlâl yoluyla 

bilgiye ulaşanlar (tarîku ehli’n-nazar ve’l-istidlâl) ile nefsi arındırma tecrübesi sonucunda yani 

riyazet ve mücâhede ile bilgiye ulaşanlar (tarîku ehli’r-riyâze ve’l-mücâhede). Bu tasnif bir 

başka açıdan vehb yoluyla alınan bilgiler (ulûmü’l-vehb) ve ele geçirilmek suretiyle alınan 

bilgiler (ulûmü’l-kesb) şeklinde de yapılabilir (Tek, 2016, s. 495). 

 

İslâm düşünce tarihinde "ilim" terimi, ilk dönemlerde "vahiy ve Hz. Peygamber’den gelen her 

şey" anlamında iken, sonraları bir disiplini çağrıştırır şekilde "rivayet edilen bilgilerin belirli 

bir tertip ve düzen içerisinde tasnif ve tahlil edilmesi" manasında kullanılmış; ardından rivayet 

bilgisi yanında "dirayet"i de içeren bir mahiyete kavuşmuştur. İslâm medeniyetinin istikrar 

bulduğu asırlarda ise ilim, "meleke" manası kazanmıştır (Koca, 2016, s. 218). 

 

Hicri ikinci asrın ortalarına kadar bir bütün olan dinî ilimler H.143.’ten sonra ayrışmaya başlasa 

da erken dönemde "ilim" kelimesinin farklı mana ve konumda kullanımlarıyla 

karşılaşmaktayız. Hicri ikinci yüzyıldan sonra da konusu, meseleleri ve ilkeleri belirli, tümel 

kurallara sahip bir disiplin anlamında bir "ilim" tanımına rastlamak güçtür (Türker, 2011, s. 

538). 

1.3.Bilgi bütünlüğü 

Uzmanlara göre doğru bilgi, bütünlüğü (integrity), geçerliliği (accuracy), güvenilirliği 

(reliability) ve özgünlüğü (authenticity) garanti altına alınmış, kayıtlı veridir (Külcü, 2017, 

s.82). Tanımlardan da anlaşılabileceği üzere bütünlük, bilgi mefhumunda mündemiçtir. 

 

"Bütün" kelimesi Türk Dil Kurumuna göre "eksiksiz, tam; çok sayıdaki varlık ve nesnelerin 

hepsi; parçalanmamış; birlik, tamlık (TDK, 2018b); mükemmel, tamam, sağlam" (TDK, 1963) 

anlamlarına gelmektedir. "Bütünlük" ise bütün olma durumu, bütünsellik, tamamiyeti ifade 

eder (TDK, 2018c). 
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Bir konuyu anlamlandırırken, yorumlarken, lazım olan bilgi şümulünü ifade eden "bilgi 

bütünlüğü" bilimsel çalışmalarda bütüncül bir sonuca ulaşmada önemli bir unsurdur (ADAM, 

2018). "Atomize olma" kavramı ise bu anlayışın zıddını ifade etmektedir. 

Nasıl bir deneyi tüm şartlar altında tecrübe etmeden o olayın muhtemel tüm çıktı ve sonuçlarını 

bilemezsek, bir alanda ortaya konan tüm eserleri incelemeden de o alanda yapılan çalışmalar 

hakkındaki bilgimiz eksik kalacaktır. Bu yönüyle “gözleri bağlı insanların sadece dokunarak 

bir fili tanımlamaya çalışması” bilgi bütünlüğünün önemini gösteren bir örnektir. 

Son yıllarda bilgi bütünlüğü ihtiyacına paralel olarak bilim dalları arasında “disiplinlerarası 

çalışma” arayışı artan oranda kendini göstermektedir. Yeni sosyal bilimler anlayışının nasıl 

olması gerektiği, günümüzde temel tartışma konusu haline gelmiştir. Aynı şekilde bilim dalının 

alt uzmanlık alanlarıyla ilgili olarak; 

1- Anabilim dallarının taksimi ve inter-disipliner çalışmalara olan ihtiyaç,  

2-  Dinî kültürün muhafazası ve teşekkülünde asgari bilgi bütünlüğü,  

3-  Uzmanlık alanı dışındaki dinî bilimlerde yüzeysel bilgi birikimi, 

4-  Hezârfen âlim portresi, 5- İlim-amel bütünlüğü gibi sorunlar dinî bilimler için de geçerlidir 

(ADAM, 2018). 

2.Tarihsel Arka Plan 

 2.1.İlimlerin Ortaya Çıkışı 

Metafizik meseleler hakkında "kesin bilgi" ve uygulama örnekleri İslâm inancında 

peygamberler vasıtasıyla edinilebildiğinden, yani İslâm’da dünya ve ahiret saadetine ulaşmanın 

yolu Hz. Peygamber’e (s.a.v) tabi olmaktan geçtiğinden ilimler ilk olarak Kur'an ve Hz. 

Peygamber'in etrafında ortaya çıkmıştır (Türker, 2011, s. 534-535). 

 

Peygamber Efendimizin (s.a.v) vefatına kadar ilimler, O’nun şahsında zâhirî ve bâtınî yönüyle 

bir bütündü. Mescid-i Nebevi de bu ilimlerin tümüne birden ev sahipliği yapıyordu. Sahabeler, 

ibadetlerini Resûlullah ile bu mekânda eda ederken Kur'an’a ve güncel meselelere dair 

suallerini de yine burada sorar, yanıtlarını alır ve istişare ederdi. 

 

Resûlullah’ın  (s.a.v) devrinde ilimler şekil itibariyle hudutları çizilmemiş, prensip itibariyle de 

belirgin hale gelmemişti. Ancak O’ndan sonra gelen İslâm âlimleri, İslâm şeraitini çeşitli 

yönleriyle okuyup, onun derinliklerine daldıkları zaman İslâm’ı tüm yönleriyle ihata etmek ve 

eğitimini kolaylaştırmak için bazı bölümleri ayırıp, taksimatını yapmak ihtiyacı duydular. Bu 
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ihtiyaç sebebiyle ilimler belirgin bir hale getirilip isimleri konulmuştur. İşte bu esastan hareket 

edilerek, ilimlerin hududu çizildi, bilinen kısımları ayrıldı. Her birine hususi bir isim kondu. 

İslâm âlimleri, hususiyetleri dolayısıyla, çeşitli ilmî cemaatlere ayrıldı. Her biri, sahasındaki 

ilimleri öğretmeye başladı. Bunlardan bir kısmı kendi dallarında büyük bir ilerleme kaydederek 

imamlık seviyesine ulaştı (Seyda, 1971, s. 34). 

 

Medine, Mekke, Şam ve Basra gibi şehirlerde bulunan meşhur sahabelerin Kur'an öğretme 

faaliyetleri, buralarda ilim halkalarının oluşmasını sağlamış; bu tedris faaliyetleri, sonraki 

yüzyıllarda müstakil disiplin haline gelecek olan ilimlerin nüvesini oluşturmuştur. Kur'an ve 

hadis araştırmaları tefsir, hadis, fıkıh ve kelâm ilimlerinin; dinî önermelerin ancak dinî 

pratiklerin yapılmasıyla kavranabileceği iddiasında olanların ulaştığı bilgiler ise tasavvuf 

ilminin; dil araştırmaları ise lügat, sarf, nahiv ve belagat ilimlerinin oluşumunu sağlamıştır 

(Türker, 2011, s. 535-536).  

 

Peygamber Efendimizin (s.a.v) vefatından sonra Müslümanların Kur'an’la olan irtibatlarının 

devamlılığını sağlamak maksadıyla Kur'an'ı bütün yönleriyle incelemeleri ve Hz. Peygamber'in 

söz, davranış ve takrirlerini tespite girişmeleriyle naklî ilimlerin tedvin süreci başlamıştır. 

İnsanların ihtiyaçlarına binaen, ilimlerde öncelikle fıkıh ve diğerleri (hadis, tefsir, kelâm ve 

tasavvuf) teşekkül etmiştir. İslâm fütuhatının genişlemesiyle birlikte, Müslümanlar yabancı 

kültür ve din mensuplarıyla karşılaşıp birlikte yaşamaya başlayınca çeşitli ilimlerle de 

tanışmışlardır (Gökbulut, 2007, s. 245). 

Tefsir, hadis, fıkıh, kelâm ve tasavvuf ilimlerine dinî metin ve uygulamalara dayalı olduğu için 

dinî ilimler; bu ilimlerin tahsilinde kullanılan dil ilimlerine de alet ilimleri adı verilmiştir. Dinî 

ilimler genel olarak temelde iki grupta değerlendirilmiştir. Buna göre Hz. Peygamberin (s.a.v) 

söz, fiil ve uygulamalarını güvenilir bir şekilde derlemeyi amaçlayan ilme hadis; dinî 

yükümlülüklerle sorumlu olanların davranışlarını ve dolayısıyla organların fiillerini inceleyen 

ilme de fıkıh adı verilmiştir. Fıkıh ise genel olarak kalbin fiillerini inceleyen fıkh-ı ekber150 

(kelâm) ilmi ile kalbin hallerini açıklamaya çalışan fıkh-ı bâtın (tasavvuf) ilmi olarak taksim 

olunmuştur. Hicri II. yüzyılın ikinci yansından itibaren Kur'an ve sünnetten hüküm çıkarmanın 

şartları müstakil bir literatürde incelenmeye başlanarak fıkıh usûlü adı altında başlı başına bir 

alet ilminin oluşmasını sağlamıştır. Hem nakledilen haberler ile Kur'an ayetleri arasındaki ilişki 

kurmayı hem de Kur'an ayetlerini belirli kurallar doğrultusunda açıklamayı amaçlayan tefsir 

ilmi ise bu yönüyle bütün ilimler içinde icra edilmiştir. Tefsir ilmi daha geç dönemde diğer 

                                                             
150 Üçüncü yüzyılın başlarında kuşatıcı bir varlık tasavvuruna ulaşan kelâm ilmine fıkh-ı ekber adı, tevhitle 
ilgili bahislerden dolayı verilmişti (Türker, 2011, s. 538). 
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ilimlerden ayrışmışsa da gerçekte tefsirin bir ilim olup olmadığı tartışma konusu olmuş ve İslâm 

tarihi boyunca ancak edebiyatıyla diğer disiplinlerden ayrışabilmiştir (Türker, 2011, s. 537-

538).  

 

Erken dönemde ilimler, konuları ve bu konuları inceleyen ilim adamları topluluğuyla 

birbirinden ayrıştığı için ilimlerle ilgili olarak muhaddisler, müfessirler, kelamcılar, zâhitler 

(sûfiler), fakihler ve dilciler gibi belli başlı zümreler oluşmuştur. Dinî ilimleri temsil eden 

zümreler arasında derin görüş ayrılıkları olsa bile tamamı Kur'an ve sünnetle ilgili olduğundan 

bunlar arasında da dâhili bir ilişki bulunmaktaydı (Türker, 2011, s. 538-539). Bu da erken 

dönemde bilgi bütünlüğünün mevcudiyetine bir işaret olarak görülebilir. 

2.2.İlimler Tasnifi 

İlimler tasnifi, genel olarak, her ilmin alanını, konusunu, meselelerini, gayesini, ilke ve 

sınırlarını tespit etmeye ve açıklama amacına yönelik bir çalışmadır. Böylece her bir ilmi 

diğerinden ayıran temel özellikler ve ilimler arası hiyerarşik yapı ortaya çıkar (Koca, 2016, s. 

219). Bir tasnifteki ilimlerin hiyerarşik düzeni, bize o tasnifin konu, gaye, yöntem veya başka 

hangi bir ölçüt bakımından yapıldığını gösterir (Türker, 2011, s. 534). İlimlerin tasnifi veya 

sayımı, âlemdeki varlık hiyerarşisi bağlamında bilgi, ahlâk, mutluluk teorileriyle ilgili bir 

konudur (Çetinkaya, 2016, s. 352). 

İlim tasnifleri, dinî ilimlerin birbirleriyle ve diğer ilim dallarıyla ilişkilerini göstermesi 

bakımından önemlidir (Gökbulut, 2007, s. 246). İlimler tasnifi, ilmî çalışmaların birçok 

alanında pratiklik sağlamasının yanında İslâm’ı tüm yönleriyle kavramaya yardımcı olur ve 

tedrisatı kolaylaştırır. 

 

Hicri üçüncü asrın başlarına kadar ortaya çıkan ilimler için Kur'an ve sünneti farklı açılardan 

incelemeleri açısından zımnî bir tasnif mevcuttu ve ilimler "dinî" yönden tasnif ediliyordu. 

Ancak bu dönemde ilimler arasında bir hiyerarşi bulunduğunu söylemek güçtür. İslâm'ın erken 

döneminde dinî ilimler erbabı tarafından herhangi bir ilimler tasnifi eserinin yazılmamış olması, 

-muhtemeldir ki- dinî ilimler hakkında gerek Kur'an ve sünnetle gerek de birbirleriyle ilişkisi 

hakkında belirgin bir kanaatin bulunmasından dolayıdır (Türker, 2011, s. 538). 

 

İlimler tasnifine ilişkin ilk eserler Abbasîler dönemindeki tercüme hareketlerinden çok önce, 

felsefî ilimlere ait Helenistik eserlerin Arapçaya tercümesi neticesinde yazılmaya başlamıştır. 
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Bunun sebebi felsefenin değişik dallarıyla iştigal edenlerin151 hem bunları tanıtma hem de 

doğrudan veya dolaylı olarak Kur'an ve sünnete dayandırma arayışıdır (Türker, 2011, s. 539). 

İslâm düşüncesinde ilimleri tasnif eden bazı müellifler ve konuya dair eserleri şunlardır: Câbir 

b. Hayyân’ın (ö. 160/777) Kitâbu’l-Hudûd.  Kindî’nin (ö. 252/866) Mahiyetü'l-'İlm ve Aksamihi 

ile Kitâbü Aksâmi’l-İlmi’l-İnsî  Fârâbî’nin (ö. 339/950) İhsâü’l-Ulûm. İbnü'n-Nedim'in (ö. 995) 

el-Fihrist. Ebû Hayyan et-Tevhîdî’nin (ö. 380/990) Risâle fi’l-Ulûm. Ebü’l-Hasan el-Âmirî’nin 

(ö.381/992) El-İ’lâm bi-Menâkıbi’l-İslâm. İbn Ferîgūn’un Cevâmi’u’l-‘Ulûm. Ebû Abdullah 

Muhammed ibn Ahmed el-Hârizmî’nin (ö. 387/997) Mefâtîhu’l-Ulûm. İbn Sînâ’nın (ö. 

428/1037) fî Aksâmi’l-Ulûmi’l-Akliyye ile Risale fi'l-Hudud. İbn Hazm’ın (ö. 456/1064) Takrîb 

ve Merâtibu’l-Ulûm. Gazzâlî’nin (ö. 505/1111) Er-Risâletü’l-Ledünniye, İhyâ'ü 'Ulûmi'd-Dîn 

ve El-Mustasfâ. Fahreddin er-Razi'nin (1149-1209) Hada'iku'l-Envar fi Haka'iki'l-Esrar adıyla 

da bilinen Cami'u'l-'Ulûm (1178). İbnü’l-Ekfânî’nin (ö. 749/1348) İrşadü'l-Kasıd ila Esna'ı-

Makasıd. İbn Haldûn’un (ö. 808/1406) Mukaddime Seyyid Şerif el-Cürcânî’nin (ö. 816/1413) 

Risâle fi Taksîmi’l-Ulûm. Molla Lütfî’nin (ö. 900/1495) Risâle fi’l-Ulûmi’ş-Şer’iyye ve’l-

Arabiyye ve el-Metâlibü’l-İlâhiye. Celâleddin ed-Devvânî’nin (ö. 908/1502) Enmûzecü’l-Ulûm. 

Taşköprizâde’nin (ö. 968/1561) Miftâhü’s-Saâde Nev’î Efendi’nin (ö. 1007/1598) Netâyicü’l-

Fünûn, Kâtip Çelebi’nin (ö. 1067/1657) Keşfü’z-Zünûn. Saçaklızâde’nin (ö. 1145/1732) 

Tertîbü’l-Ulûm. Muhammed 'Ali ibn 'Ali el-Tehanevi'nin (Ölümü 1745) Kitab Keşşaf 

Istılahati'l-Fünun ve daha yakın dönemde, Hindistanlı âlim ve devlet adamı Muhammed Sıddık 

Hasan Han el-Kannevci'nin (Ölümü 1890) Ebcedü'l- 'Ulûm (1873) adlı eseridir (Akın ve Demir, 

2004, s. 1-2; Kutluer, 2000, s. 113; Koca, 2016, s. 219). İhvân-ı Safâ’nın Resâil’i de bu konuya 

ayrılmış eserlerdendir (Gökbulut, 2007, s. 246). 

 

İslâm düşünce tarihinde genellikle Cabir bin Hayyan ile başlayan tasnif çalışmaları, Kindî ve 

Fârâbî ile devam etmiş, Gazzâlî ile önemli bir dönemece girmiştir. Fahr-i Râzi'den Cürcani ve 

Taftazani yoluyla Osmanlı ilim geleneğine dâhil olan bu birikim, Taşköprizâde'nin, “Miftâhu's-

Saâde ve Misbâhu's-Siyâde fî Mevzûâti'l-'Ulûm”u ile hem Osmanlı hem de İslâm geleneğindeki 

benzerleri aşılmış ve doruk noktasına ulaşılmıştır (Akın ve Demir, 2004, s. 1-2; Gökbulut, 2007, 

s. 247; Kutluer, 2000, s. 113). 

 

                                                             
151 Antikçağ’da trivium denen üçlü bilimler (gramer/nahiv, mantık, retorik/belâgat), sonrasında quatrivium denen 
dörtlü bilimler (matematik/riyaziye, geometri/hendese, müzik/mûsikî, astronomi/ilm-i heyet) okutuluyordu. "Yedi 
Özgür Sanat" ya da "Yedi Liberal Sanat" (Lat. Septem Artes Liberales) olarak bilinen bu bilimleri başarıyla 
tamamlayanlar ancak teoloji (ilâhiyat/kelâm), tıp ve hukuk eğitimi alabiliyordu (Gökberk, 2016, s. 159; Düzgün, 
2016, s. 121). İlk İslâm filozofu ve Meşşâî (Aristocu) okulunun kurucusu Ebû Yûsuf Ya‘kūb b. İshâk el-Kindî’ye 
göre de felsefe okumaya başlamadan önce riyaziyye yani matematiksel bilimler denen aritmetik, geometri ve 
astronomi; sonra da mantık, fizik, metafizik ve ahlâk okunmalıydı (Düzgün, 2016, s. 121). 
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İlimler tasnifinin ilk görüldüğü eser Cabir b. Hayyan'a nispet edilen152 "Kitâbu'l-Hudûd" adlı 

risaledir. Bu tasnif "insan nefsinin manevi bir cevher olduğunu" esas alarak bütün bilgi ve 

bilimlerin, "nefsi yetkinleştirenler" ile "bedenin bu dünyada idamesine hizmet edenler" olarak 

ikiye ayrılmasına dayalıdır. İlimler başlangıçta ölüm ötesi hayata hizmet eden "din ilmi" ile 

ölüm öncesi hayata hizmet eden "dünya ilmi" olarak ikiye ayrılmıştı. Buradaki "din" kelimesi, 

şeriat anlamındaki meşhur kullanımından farklıdır. Din ilimlerinin altında ise zâhir ve bâtın adı 

altında bilinen dinî ilimlerin içerisinde bulunduğu şer'î ilimler ve çeşitli dallarıyla felsefî 

ilimlerin kapsamına girdiği aklî ilimler mevcuttu. Buradaki "şer'î ilim"in manası, “din ve dünya 

açısından faydalı siyâsetlerin en üstününün amaçlandığı ilim”dir. Dünya ilmi ise sanatların 

bulunduğu değerli ilimler ile zanaatların yer aldığı değersiz ilimlerden oluşuyordu (Türker, 

2011, s. 539-540). 

 

Çağdaş araştırmacıların diğer bir kısmının ilimler tasnifi olarak kabul ettiği ilk eser ise -

Kitâbu'l-Hudûd'un tarihlenmesine ilişkin sorunlar nedeniyle- Kindî'nin günümüze ulaşmamış 

olan Kitâbu Aksâmi’l-İlmi'l-İnsî adlı risalesidir. Kindî'nin “Risâle fî Kemmiyyeti Kütübi 

Arîstûtâlîs ve mâ Yuhtâcu ileyhi fî Tahsîli'l-Felsefe” (Aristoteles'in Kitaplarının Sayısı Üzerine) 

adlı risalesinde de felsefî ilimlerle ilgili kayıp risaleye ihtiyaç bırakmayacak bir tanıtım 

mevcuttur. Arapça'da ilim kelimesini hem bilgi hem de bilim anlamında kullanılmasından 

kaynaklanan bir yanılgı nedeniyle çağdaş araştırmacılar153 Kindî'nin yaptığı "beşerî ilim" ile 

"ilâhî ilim" ayırımından dinî ve aklî ilimleri ilk olarak taksim edenin Kindî olduğunu kabul 

ederler. Kindî’de "beşerî bilgi" ifadesini aklî ilimlerle açıklamak mümkün iken "ilâhî bilgi" 

ifadesini dinî ilimler olarak açıklamak mümkün görünmemektedir (Türker, 2011, s. 540-541). 

Aristoteles'den beri ilimleri tasnif çabaları düşünce ve bilim tarihinin önemli meselelerinden 

birisi olmuştur. Yunan düşünürlerin, özellikle Aristo’nun eserleri Arapçaya aktarılırken ilimleri 

tasnife tabi tutma düşüncesi İslâm dünyasında revaç bulmuştur. Bu yüzden Muallim-i Evvel 

(Birinci Üstad / Magister Primus) adıyla maruf Aristo’nun tasnif anlayışı da İslâm dünyasında 

benimsenmiştir. Öyle ki bu tasnifin takipçileri sayılan düşünürler dahi olmuştur (Sezgin, 2011, 

s. 91). Ortaçağ İslâm aydınları arasında Kindî ile Muallim-i Sânî (İkinci Üstad / Magister 

Secundus) olarak bilinen Ebû Nasr Muhammed el-Fârâbî bunların başında gelmektedir. Aristo 

                                                             
152 Üslup ve dil özellikleri yönünden hicri üçüncü yüzyıldan önce yazılmış olmasının imkânsızlığı dolayısıyla Cabir 
b. Hayyan' a ait olamayacağını iddia eden Paul Kraus’a karşın Fuad Sezgin risalenin ona ait olduğunu savunmuştur 
(Türker, 2011, s. 540). Şer’î ilimlerin söz konusu risaledeki gibi tanımlanarak pratik felsefî ilimler kapsamında 
değerlendirilmesi ilk kez Fârâbî’nin ortaya koyduğu nübüvvet teorisinden sonra ortaya çıktığı için Türker'e (2011) 
göre de söz konusu tasnifin Cabir b. Hayyan tarafından kaleme alınmış olması muhtemel değildir. 
153 Halid Hadîdî, Kindî'den önce dinî ilimlerin felsefî ilimlere dâhil edildiğini ve ilk kez onun dinî ilimleri müstakil 
bir ilimler grubu olarak gördüğünü söyler. Bununla birlikte Halid Hadîdî'nin Kindî’den önce dinî ilimlerin felsefî 
ilimlere dâhil edildiği görüşüne nasıl ulaştığını anlamak mümkün değildir. Çünkü bu konuda herhangi bir kaynağa 
atıf yapmamaktadır (Türker, 2011, s. 540). 
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ilimleri "nazarî felsefe", "amelî felsefe" ve "şiir veya güzellik ilmi" üçe ayırmıştır; şârihlerinde 

ise "nazarî" ve "pratik" ayırımı göze çarpmaktadır (Gökbulut, 2007, s. 247). Aristo’nun ilimleri 

teorik, pratik ve poetik şeklindeki üçlü tasnifiyle, Kindî’nin beşerî ve ilâhî ilimler tarzındaki 

ikili tasnifi incelendiği takdirde Fârâbî’nin daha kapsamlı ve kendine has bir tasnif yaptığı 

görülür (Tümay, 2013). 

 

Genelde felsefecilerin yaptıkları tasniflerde "nazarî veya pratik" ayırımı göze çarpmaktadır. 

Fârâbî ve İbn Sînâ gibi filozoflar "nazarî - amelî" veya "teorik - pratik" ilimler tasnifini 

benimsemişlerdir. Din ilimleriyle meşgul olan diğer bazı âlimlerin tasniflerinde ise "şer’î veya 

aklî ilimler" ayırımı dikkati çekmektedir. Gazzâlî ise İhyâ' ve Mustasfâ gibi eserlerinde "şer’î - 

şer’î olmayan" ya da "naklî - aklî" şeklinde bir tasnif yapmış, İbn Haldûn da buna benzer şekilde 

"aklî - şer’î" ilimler ayrımını benimsemiştir. Bu‚ şer’î ve aklî ilim ayırımı aslında klasik İslâm 

ulemâsının genel bir tercihi olarak görünmektedir. İzmirli İsmail Hakkı ve Hârizmî’nin ilim 

tasnifleri ise "ulûm-i İslâmî - ulûm-i dâhîle" veya "ulûmü’ş-şeria - ulûmü’l-acem" şeklindedir. 

Taşköprizâde ve Nev’î Efendi’nin kitapları herhangi bir tasnife gitmekten ziyâde, ilimler 

hakkında genel ön bilgiler sunan ansiklopedik eserler mahiyetindedir (Gökbulut, 2007, s. 245). 

Düzgün’e (2016, s. 120) göre en temelde ilimler, genel ilkeleri belirleyen (Allah’a inanmak 

gibi) küllî ilimler ile küllî ilkeler ışığında tekil olaylara ilişkin çözümlemelerde bulunulan 

(domuz etinin haram olduğunu bilerek yememek gibi) cüzî ilimler olarak ikiye ayrılmaktadır. 

İlimler tasnifi, filozofun ilim ve metot anlayışının yanı sıra onun dünya görüşünü de yansıtması 

bakımından önemlidir (Kaya, 1995, s. 147; Gökbulut, 2007, s. 264; Peker, 2009, s. 320; Tümay, 

2013). İslâm öncesi ilimlerle tercüme faaliyetleri sonucu yüz yüze gelen Müslüman ilim 

adamları, eğitimde kolaylığı sağlamak ve tahsil hayatına başlayacaklara tercih noktasında fikir 

vermek amacıyla tasnif yapmışlardır. Aynı zamanda ilimlere ait hiyerarşiye açıklık getirme ve 

akıl-vahiy yahut din-ilim arasındaki uyum problemine katkıda bulunma umudunu da 

taşımışlardır (Gökbulut, 2007, s. 246). 

 

İslâm düşüncesinde ilimlerin tasnifini kapsamlı olarak incelemeyi amaçlayan son devir 

çalışmalarında, -Osman Bakar'ın "İslâm’da İlimler Tasnifi" (Classification of Knowledge in 

Islâm) isimli eseri hariç- tasnifin hangi ölçüte göre yapıldığı ve tasnifler arasındaki farkların 

belirlenmesi amaçlanmıştır. Cabir b. Hayyan veya Kindî'nin risalelerinden Saçaklızade'nin 

"Tertibü’l-ulûm"una kadar ilimler tasnifi alanındaki eserler İslâm filozofları tarafından kaleme 

alınmış olmasından dolayı genelde din-felsefe, özelde akıl-vahiy ilişkisi ekseninde oluşmuştur 

(Türker, 2011, s. 534). Varlık hakkındaki kuşatıcı ve kesin bilginin (metafizik bilgi) hangi yolla 

elde edilebileceği sorusu etrafında şekillenen din-felsefe veya akıl-vahiy ilişkisi tartışması; 
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Fârâbî tarafından dinîn temelini oluşturan vahyin, aklî bilgiden bağımsız müstakil bir bilgi 

kaynağı olup olmadığı sorusuna dönüştürülmüştür (Türker, 2011, s. 541). 

 

İlimler tasnifi yazım geleneği, iki ana teoriye dayanır. Bunlardan birincisi, Fârâbî tarafından 

geliştirilen ve vahyi aklî bilginin duyulur formda ifadesi olarak açıklayan nübüvvet teorisidir. 

Bu teori bütün ilimleri metafiziğe yakınlığına göre hiyerarşik bir sıraya sokar ve böylece 

"bilgide birlik"ten "ilimlerde birlik" düşüncesine ulaşır. Diğer tasnifi geleneği ise dinî ilimler 

erbabı tarafından geliştirilen ve gerçekte vahyi hakikatin en kesin ifadesi olarak kabul eden 

teoridir. İbn Hazm ve Gazzâlî gibi düşünürlerin kaleme aldığı eserlerde görülen bu teori, genel 

olarak, ilimleri İslâm dinînin asıllarından istidlâl yoluyla çıkarılan ilimler ile salt akıl gücüyle 

ulaşılan ilimler olarak taksim etme düşüncesine dayalıdır (Türker, 2011, s. 555-556). 

2.3.Fârâbî’nin ilimler tasnifi 

Kindî’den sonra Fârâbî de kaleme aldığı "İhsâ’ü’l-Ulûm" (İlimlerin Sayımı) adlı müstakil telifi 

İslâm düşüncesinde gerçek anlamda bir ilimler tasnifi sayılabilecek ilk çalışmadır (Türker, 

2011, s. 541). Kadı İbn-ü Sâ’id Tabakâtu’l-Umem adlı eserinde Fârâbî’nin İlimler Sayımı 

hakkında şunları söylemektedir: “Fârâbî’nin, ilimlerin sayımı (tasnifi) ve gayelerinin 

bildirilmesi hakkında yüksek bir kitabı vardır ki, kimse ondan önce böyle bir eser yazmamıştır. 

Kendinden sonra da kimse o yolda yürümemiştir. Bütün ilimleri öğrenmek isteyenler bu kitabın 

rehberliğinden mustağnî kalmazlar ve her şeyden evvel onu gözden geçirmelidirler.” 

(Çetinkaya, 2016, s. 352). Bu eser yazıldığı tarihten itibaren bilim ve kültür çevrelerinde büyük 

ilgi uyandırmış; etkisi Doğu’da olduğu kadar Batı’da da yüzyıllar boyu devam etmiştir (Kaya, 

2000, s. 550; Şahin, 2016, s. 155-157; Çetinkaya, 2016, s. 354).  

 

Fârâbî, Sudûr düşüncesine dayalı Meşşâî154 (Aristocu) felsefenin akıl-madde veya ruh-beden 

ayrımını esas alarak bir "Nübüvvet Teorisi" geliştirmiştir. Fârâbî'nin nübüvvet teorisi, sonraki 

filozoflar tarafından vahiy keyfiyetine ilişkin model teori kabul edildiğinden onun tasnifi de 

sonraki filozofların ilim tasniflerini derinden etkilemiştir (Türker, 2011, s. 544). Platon ve 

Aristo’yu eserlerinde uzlaştırma yolunu arayan Fârâbî, daha sonraki dönemlerde İbn Sînâ ve 

İbn Rüşd üzerinde önemli etkiler yapmıştır (Çetinkaya, 2016, s. 355). Kapsamlı bir ilimler 

tasnifi bulunmayan İbn Sînâ da "Eş-Şifa" külliyatından anlaşıldığı kadarıyla kelâm ve fıkhı, 

                                                             
154 Aristo’nun kurmuş olduğu felsefe ekolü (Perioatos) derslerini öğrencileri arasında gezinerek verdiğinden İslâm 
dünyasında el-Meşşâî (yürüyen) olarak adlandırılmıştır. 
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pratik felsefe dâhilinde değerlendirmiş, ilimler tasnifinde metafizik ilmini filozofların tekelinde 

bir disiplin olarak görmüştür (Türker, 2011, s. 544). 

 

Fârâbî’nin ilimleri, mevzûlarının basitliklerine, bizi ulaştırdıkları vuzûh derecesine ve 

gayelerine bakarak tasnif ettiği anlaşılmaktadır. Fransız filozof René Descartes, 17. yüzyılda 

“güç meselelerde onları cüzlere bölüp küçük ve basitliklerinden başlayarak karışık olanlara 

gidilmesi” fikrini söylerken bu eserin Latince tercümelerini okumamışsa Fârâbî ile yedi yüzyıl 

sonra aynı neticeye varmıştır (Çetinkaya, 2016, s. 353). 

 

İslâm dünyasında bilimin kurucusu Fârâbî kitabına; “Bu kitabı, meşhur olan ilimleri bir bir 

saymak, bunların her birinin şâmil olduğu bütünleri tarif etmek, cüzleri bulunanların cüzlerini 

ve cüzlerinin de her birinde bulunan bütünü tarif etmek maksadı ile yazdık” ifadeleri ile başlar. 

Sadece giriş yazısında yer alan “bütünün cüzü ve cüzün bütününü tarif etmek” ifadesi bile 

oldukça derin ve şümullü bir bakış açısına sahip olduğunu göstermektedir (Çetinkaya, 2016, s. 

352).  

 

İhsâ’ü’l-Ulûm’da kendi dönemindeki ilimlerin tasnifini yapmış, her ilmin tanımını teorik ve 

pratik açıdan değerini belirterek eğitim ve öğretimdeki önemine işaret etmiştir (Kaya, 1995, s. 

147). Fârâbî İlimleri önce; 

1- Dil ilmi (sarf, nahiv)  

2-  Mantık ilmi  

3-  Ta’limî ilimler (matematik/riyazî ilimler: aritmetik, geometri, optik, astronomi, müzik, 

mekânik)  

4-  İlâhiyat (fizik ve metafizik/tabiî ve ilahî ilimler)  

5-  Medenî ilimler (ahlâk, siyâset, fıkıh, kelâm) olmak üzere beş ana bölüme ayırmış (Koca, 

2016, s. 220).  

Bu tasnifi yaptıktan sonra, bunların her birinin içinde bulunan ayrı ayrı ilimleri mâkûl bir sıra 
ve tertib içinde göstermiştir. Ayrıca Fârâbî "Kitâb-u Tahsil-i’s Saade" (Saadeti Elde Etme) adlı 
kitabında, ilimlerin şu esaslara göre tasnif edilmesi gerektiğini ileri sürmektedir:  

1- Nazarî ilimler: Bu ilimler  

a- Ta’limî ilimler (Riyâziye) 

b- Tabii ilimler 

c-  İlâhiyyat ilimleri (metafizik) olmak üzere üçe ayrılmaktadır;  

1- Amelî ve Felsefî ilimler: Bu ilimler de 

a- Ahlâk  
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b- Felsefî Siyâset ilmi veya Siyâset ilmi olmak üzere ikiye ayrılmaktadır (Çetinkaya, 
2016, s. 353). 

Fârâbî, felsefî ilimlerin geleneksel tasnifini koruyarak ilimleri teorik ve pratik olarak ikiye 

ayırmıştır. Metafizik, matematik ve doğa ilimlerini teorik kısma; ahlâk, ev idaresi, siyâset, fıkıh 

ve kelâmı da pratik ilimlere dâhil etmiştir. Fârâbî vahyi mütehayyile gücünün işlevi olarak 

değerlendirdiğinden dinî pratik aklın kapsamına sokmuş ve dinî ilimleri de esas itibariyle 

Peygamberin sözlerinden çıkarımlar yapmayı amaç edinen pratik disiplinler olarak görmüştür. 

Fârâbî’nin hadis ve tefsir gibi diğer disiplinleri, hakiki disiplinler olarak görmediği kelâm ve 

fıkıh zımnında değerlendirdiği anlaşılmaktadır (Türker, 2011, s. 541-542).  

Fârâbî, İhsâ’ü’l-Ulûm kitabında kendi çağında araştırılan bütün ilimleri belli bir sıra düzeni 

içerisinde bir bütün olarak ele almış, bilimleri dilbilim ile başlatmış fıkıh ve kelâm ilmiyle 

bitirmiştir. Her bir bilimin konusunu, amacını ve yöntemini tanımlamıştır. Bilimleri dinî ve 

gayr-ı dînî şeklinde tasnif etmemiştir. Fakat Fârâbî’deki bilimlerde bütünlük anlayışının İbn 

Sînâ gibi bir iki örnek dışında fazla yansımadığını görüyoruz (Durusoy, 2016, s. 414). Bu açıdan 

Fârâbî’nin ilimler tasnifi, bilgi bütünlüğü yaklaşımına uygun bir çalışmadır. 

2.4.İbn Hazm’ın ilimler tasnifi 

Dinî ilimler erbabı tarafından III ve IV. yüzyıla kadar kabule şayan görülmeyen felsefî ilimler, 

din âlimlerince kâleme alınan ilimler tasniflerine kitapları İslâm dünyasının çeşitli yerlerine 

yayılan Fârâbî ve özellikle İbn Sînâ sayesinde dâhil olmuştur. Bu bağlamdaki ilk ilimler tasnifi, 

Endülüslü meşhur fakih İbn Hazm'a ait "Risaletü Meratibi'l-Ulûm" adlı eserde yer almaktadır 

(Türker, 2011, s. 546). 

 

İbn Hazm ilimleri Fârâbî’nin kullandığı anlamda belirli bir "mille"ye veya dinî ilimler erbabının 

kullandığı anlamda "ümmet"e ait ilimler ile her ümmetin katılımıyla gelişen "evrensel ilimler" 

şeklinde ikiye ayırır. İbn Hazm'ın tasnifinin en önemli özelliği, bir peygambere gelen vahiyden 

kaynaklanan İslâm ümmetine özgü dinî/şer’î ilimler ile bütün insanların ortaklaşa sahip olduğu 

akıl gücünden kaynaklanan ilimleri ayırmış ve felsefî ilimleri insanlığın ortak malı kabul 

etmiştir (Türker, 2011, s. 546-547). 

 

İbn Hazm, ümmet kavramını modern anlamda medeniyet kavramına yakın bir anlamda 

kullanarak dil, din ve tarihten oluşan sacayağını her ümmetin kendisine özgü ortak bilgi alanı 

kabul eder. Hangi ırk ve dinden olursa olsun bir ümmete mensup olan her bireyin o ümmetin 

dinîni, dilini ve tarihini bilmesi gerektiğini söyler. Ona göre “İslâm ümmetinin dili Arapça, dinî 

İslâm ve tarihi de İslâm tarihidir; ister Müslüman ister gayr-ı müslim olsun ve ister Arap ister 
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başka ırktan olsun İslâm ümmetine mensup olan her birey dereceleri farklı olmakla birlikte bu 

üç (din-dil-tarih) alanın bilgisine sahip olmalıdır.” (Türker, 2011, s. 547). 

 

İbn Hazm'dan önce Harizmi de "Mefâtîhu'l-Ulûm"da ilimleri temelde şer’î ilimler (fıkıh, fıkıh 

usûlü, kelâm) ile bunlarla bağlantılı olan Arapça ilimler (nahiv, şiir-aruz, kitabet, tarih) ve tüm 

dallarıyla felsefî ilimler ve mantığı kapsayacak şekilde Yunan ve Fars gibi Acemlerin ilimleri 

olarak iki kısma ayırmıştır. Hârizmî’ye göre şer’î-Arabî ilimler fıkıh, kelâm, gramer, kitabet, 

şiir ve haberler (ahbâr, tarih) olmak üzere altı kısımdan; Yunanlılar ve diğer milletlerin ilimleri 

(ulûmü’l-acem) ise felsefe, mantık, tıp, geometri, hesap, nücûm, mûsikî, hiyel (Mekânik) ve 

kimya olmak üzere dokuz kısımdan meydana gelir (Koca, 2016, s. 220-221). 

 

Harizmi'nin bakış açısına göre İbn Hazm’a benzer şekilde dinî ilimler, dil ilimleri ve tarih ilmi 

üçlemesi, İslâm medeniyetinin kendine ait ilimleri iken felsefî ilimler başka medeniyetlere ait 

ve sonradan dâhil olan ilimler olarak değerlendirilir (Türker, 2011, s. 547).  

İbn Hazm et-Takrîb’inde ilimleri;  

1- Kur’an ilmi, 

2-  Hadis, 

3- Mezhepler ilmi (ilmü’l-mezâhib),  

4- Fetva (ilmü’l-fütyâ),  

5-  Mantık,  

6-  Gramer (ilmü’n-nahiv),  

7- Dilbilim (ilmü’l-lüga),  

8-  Şiir,  

9- Tarih (ilmü’l-haber),  

10-  Tıp,  

11-  Matematik (ilmü’l-aded ve’l-hendese),  

12-  Astronomi (nücûm),  

13- Belagat (retorik),  

14- İbare ilmi (rüya tabiri ilmi) olmak üzere on dört kısma ayırmıştır.  

Bu tasnifte bugünkü manada kelâm ilminin "mezhepler ilmi", fıkıh ilminin ise "fetva ilmi" 

olarak adlandırıldığı anlaşılmaktadır (Koca, 2016, s. 221) İlimleri dinî (İslâmî) olan ve olmayan 

olarak ayırdığı için İbn Hazm’ın ilimler tasnifinde bilgi bütünlüğünden söz edilemez. 
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2.5.Gazzâlî’nin ilimler tasnifi 

Gazzâlî İhyâ'ü 'Ulûmi'd-Dîn başta olmak üzere, el-Mustasfâ ve er-Risâletü’l-Ledünniyye gibi 

pek çok eserinde ilimlerin tasnifinden ve derecelerinden bahsetmektedir. O, ilimleri bazen 

konusuna, bazen fayda ve zararına, kimi zaman da kaynağı, değeri ve gayesine göre 

değerlendirip tasnif etmektedir (Gökbulut, 2007, s. 261). İlimler tasnifi konusundaki görüşleri 

çeşitli evrelerden geçerek olgunlaşan Ebû Hâmid el-Gazzâlî İslâm düşünce tarihinde en çok 

tartışılan âlimlerden birisidir. Gazzâlî, er-Risâletü’l-Ledünniyye adlı eserinde ilimleri "şer‘î" ve 

"aklî" olmak üzere iki gruba ayırmıştır. Şer’î ilimler, "ilm-i aslî" (tevhit ilmi/kelâm) ve "ilm-i 

füru" (hakkullah/ibadetler, hakku’l-ibâd/muâmelât, hakku’n-nefs/ahlâk) olmak üzere iki kısım; 

aklî ilimler ise "riyazî ve mantık ilimleri", "tabiî ilimler" ve "ilahî ilimler" olmak üzere üç 

kısımdır (Koca, 2016, s. 221). 

 

Fıkıh usûlüne dair yazmış olduğu el-Mustasfâ adlı eserinde ise Gazzâlî, ilimleri aklî (hesap, 

hendese ve nücûm ilimleri gibi), naklî (tefsir ve hadis ilimleri gibi), hem aklî hem naklî olan 

ilimler (fıkıh ve usûl-i fıkıh ilimleri gibi) diye üçe ayırmıştır. İlimlerin en şereflisi155, re’y ile 

şeriatı kendisinde bir araya getiren hem aklî hem naklî olan ilimlerdir. Yine Gazzâlî el-

Mustasfâ’da ilimleri aklî (tıp, hesap ve hendese gibi) ve dinî (kelâm, fıkıh, usûl-i fıkıh, hadis 

ve tefsir gibi) olmak üzere iki kısma ayırmıştır. Parça-bütün ilişkisi bağlamında da küllî ve cüzî 

olarak alt kırılımları mevcuttur (Koca, 2016, s. 222-223). 

 

Din bilginlerinin tasnifi içinde Fârâbî'nin ilimler tasnifinin mukabili sayılacak derecede teorik 

derinliğe sahip ve kendisinden sonraki tasnifleri çeşitli yönleriyle etkilemiş tasnif, Gazzâlî'nin 

(özellikle "İhyâ'"nın "İlim" bölümündeki) ilimler taksimidir. Gazzâlî'nin tasnifi ve bu tasnifin 

sonraki dönemlere tesiri incelendiğinde dinî ilimler erbabının, vahyi daima aklî bilgiden üstün 

tuttuğu ve varlık hakkındaki en kesin ve kapsamlı bilginin peygamberler tarafından getirildiğini 

kabul ettiği çok açık görülmektedir (Türker, 2011, s. 548). İlimleri daha çok kalp/keşf merkezli 

olarak tasnife çalışan Gazzâlî’de dinî bilginin önceliği ve ilimlere ahlâkî bir temel kurma 

düşüncesi hâkimdir (Çetinkaya, 2016, s. 352). 

 

Gazzâlî, İhyâ'ü 'Ulûmi'd-Dîn adlı eserindeki taksiminde ilimleri, "peygamberlerden öğrenilen" 

şer’î ilimler ve "akıl, tecrübe veya işitme yollarından herhangi biriyle öğrenilen" gayr-ı şer’î 

                                                             
155 İslâm âlimleri, Peygamber Efendimiz’in (s.a.v) buyurduğu gibi (Efdalü’l-amel, el-ilmü bi’llâh) ilmin şerefini 
konusuna göre değerlendirmişler: “En şerefli bilgi “Mârifetullah” yâni “Allah’ı tanıma” bilgisidir.” demişlerdir. 
Hatta yaradılışımızın en önemli gâyesi olarak da Mârifetullah’ı görmüşlerdir. Zira kulluğun keyfiyet ve mertebesi, 
ancak Mârifetullah ile gerçekleşebilecektir (Topbaş, 2011, s. 314). M. Esad Coşan’a göre de (1993) “Şeriat ilimleri 
içinde en şereflisi marifetullah ilmi olan tasavvuf ilmidir. Çünkü insanı Allah'ın rızasına götürür.”. 
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ilimler olarak ikiye ayırır. Gayr-ı şer’î ilimleri mahmûd (övülen, dünya hayatının düzenini 

sağlamakta ihtiyaç duyulan ilimler), mezmum (kötülenen, yerilen) (sihir, tılsım gibi dinen 

yasaklanan ilimler) ve mubah (tarih ve şiir gibi) olmak üzere üçe ayırmıştır. Ayrıca, övülen 

(mahmûd) ilimler de farz-ı kifaye olan ilimler (hesap, tıp, siya-set ve çiftçilik gibi) ve farz 

olmayıp faziletli olan ilimler (tıp ve hesabın incelikleri gibi) şeklinde iki gruba ayrılır (Koca, 

2016, s. 222). 

Şer’î ilimler başlangıçta tamamıyla övülen ilimler iken yerilen şeylerin karışabildiği 

gerekçesiyle onları da övülen ve yerilen olmak üzere ikiye ayırmıştır. Övülen ilimler de usûl, 

füru, mukaddemât (hazırlayıcı/yardımcı) ve mütemmimâtı (tamamlayıcı) olmak üzere dörde 

ayrılmıştır. Usûl; kitap, sünnet, icma-i ümmet ve âsâr-ı sahabe (sahabi ahvali) olarak ayrılırken 

Füru olanlar ise bu asılların akıl gücüyle kavranılan anlamlarından çıkarılan ilimlerdir. Füru 

ilimler kendi içinde fakihlerin meşgul olduğu dünya işlerinin tanzimi ile alakalı fıkıh ilmi ve 

"ahiret işlerinin tanzimi ile alakalı ilimler" olmak üzere ikiye ayrılmıştır. Tasavvuf ilmi olarak 

tanımlayabileceğimiz ahiretle ilgili olan ilimlerin de mükaşefe ve muamele olmak üzere iki alt 

kırılımı mevcuttur. Mükaşefe "kalbin Allah'ın sıfat ve fiillerini bilmeye perde olan kir ve 

paslardan arındırılması"; muamele ise "kalbin hallerinin bilinmesi"dir. Hazırlayıcı/yardımcı 

ilimler (mukaddemât) de aslında şer’î olmadığı halde şer’î ilimleri tahsil için ihtiyaç duyulan 

lügat ve nahiv gibi alet ilimlerdir. Tamamlayıcı (mütemmimât) ilimler ise Kur'an'la, âsâr 

(hadis) ve her ikisiyle ilgili (ahbar) olmak üzere üçe ayrılır. Kur’an’la ilgili olanlar, Kur'an'ın 

okuma şeklini ve harflerin mahreçlerini inceleyen kıraat ve Kur'an'ın anlamını inceleyen tefsir 

ilimleri; hadisle ilgili olan ravilerin ve hadislerin durumlarını inceleyen hadis ilmi; her ikisiyle 

ilgili olan ise Kur'an ve sünnetten hüküm çıkarmanın kurallarını inceleyen fıkıh usûlü ilmidir 

(Türker, 2011, s. 548-549; Koca, 2016, s. 222). 

 

Gazzâlî’nin şer’î ilimlerini, dinî ilimler; gayr-ı şer’î ilimlerini de dünyada bireysel ve toplumsal 

hayatın tanzimini veya insanın dünyevi şeylerle ilgili arzu ve merakını gidermeyi amaçlayan 

ilimler anlamında dünyevi ilimler olarak değerlendirmek mümkündür. Gazzâlî’nin şer’î ve 

gayr-ı şer’î ayrımı, genel olarak vahyin etrafından oluşan ilimler ile insan aklının ürünü olan 

ilimler şeklinde açıklayan tasniflerle paralellik gösterir. Esas itibariyle "ilim" kelimesini bilgi 

ve bilgiler kümesi anlamında kullanan Gazzâlî’nin "gayr-ı şer’î ilimler" le şer’î ilimlerin 

asıllarından çıkarılan veya herhangi bir gerekçeyle bu ilimlere karışan bilgileri kastettiği 

düşünülmektedir. Bu anlamda gayr-ı şer’î ilimler tabiri ile şer’î ilimlerin bir parçası olarak 

bulunan bilgiler kümesi de ifade edilerek (Türker, 2011, s. 549) bütüncül bakış açısı 

sağlanmıştır. Bu ayrım şer’î ilimlerle aklî ilimler arasında hiçbir bağlantı yoktur anlamına 

gelmemelidir. Gazzâlî’ye göre: “Şer’î ilimlerin çoğu, onu bilenlerce aklî; aklî ilimlerin ekserisi 
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de bunları iyice kavrayanlar nazarında şer’îdir.” (Gökbulut, 2007, s. 247). Bu açıdan 

Gazzâlî’nin ilimler tasnifi çalışması bilgi bütünlüğü yaklaşımına uygundur. 

 

Gazzâlî sonrasında ilimler tasnifi kaleme alan yazarlar genel olarak şer’î ve gayr-ı şer’î ayrımını 

sürdürmüşlerdir. Lafız ve anlam bakımından İslâm'ın temel kaynaklarından çıkarılan bütün 

ilimlere şer’î, naklî veya dinî ilimler; herhangi bir dinî esasa bağlı olmaksızın salt akıl gücünün 

ulaştığı sistemli bilgilere ise gayr-ı şer’î veya aklî ilimler adı verilmiştir (Türker, 2011, s. 550-

553). Fakat bu teoriye göre yapılan tasnifler, bilgi ve ilimlerin ikili yapısını korumakta hemfikir 

olmakla birlikte gerek mantık ve felsefenin metafizik kısmı ile kelâm ve tasavvufun 

değerlendirilmesinde gerekse şer’î ve gayr-ı şer’î kavramlarının tanımlanmasında kendi içinde 

ciddi farklılıklar gösterir (Türker, 2011, s. 555-556). 

 

Gazzâlî’de de kısmî bir bütünlük arayışı görülmektedir. İslâm’ın birlik ilkesi gereği bir tarafta 

kelâm, bir tarafta felâsifenin ilâhiyatı ayrı ayrı yürümemiştir. Gazzâlî mantık bilmeyenin ilim 

adamı olamayacağını söylemiştir. Onun kadar etkili olmasa da ondan önce İbn Hazm, Kur'an 

ve sünneti doğru anlamak için mantığın gerekliliğini ileri sürmüştür. Fakat bunlar içinde 

kendisinden sonra gelenlerin çalışmalarını yönlendiren Gazzâlî’nin tavrı olmuştur. Gazzâlî’den 

sonra gelen Eşarî kelâmcıları İbn Sînâ’nın ilâhiyatı ile mantığını tevarüs edip sahiplenmişlerdir 

(Durusoy, 2016, s. 414). 

2.6.Taşköprizâde Ahmed Efendi’nin ilimler tasnifi 

“Vahyi hakikatin en kesin ifadesi olarak kabul eden” ikinci grup teori Osmanlı aydınlarından 

Taşköprizâde Ahmed Efendi ile en gelişmiş haline ulaşmıştır. "Miftâhu's-Saâde ve Misbahu's-

Siyade fi Mevzuati'l-Ulûm" adlı eserinde mevcut ilimlerin varlıklarını yazıda (fi’l-kitâbe), sözde 

(fi’l-ibâre), zihinde (fi’l-ezhân) ve dış dünyada (fi’l-a’yân) olmak üzere dört mertebede tasnif 

etmiş ve yedi bölüm (yazı/kitabet tekniğine ilişkin ilimler, lisan ilimleri, mantık ilimleri, dış 

dünya varlığına ilişkin ilimler, amelî hikmet, şer‘î (dinî) ilimler ve bâtın ilimleri) halinde 

gruplandırmıştır. Taşköprizâde’nin yaptığı bu ayırım, genellikle mantıkta "varlık mertebeleri 

bakımından lafızların dereceleri (rütbeleri)" konusunda yapılanın bir benzeridir (Koca, 2016, s. 

224-225).  

 

Fârâbî ve İbn Sînâ gibi filozoflarda görülen felsefî ilimler taksimi model alınarak yapılan bu 

tasnifte, yazı, söz ve zihinle ilgili ilim, alet ilmidir. Dış dünyayla ilgili ilim ise teorik ve pratik 

olarak iki ayrılır. Teorik ilim, bizzat kendisinin meydana gelmesinin amaçlandığı ilimdir. Pratik 
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ilim ise kendisiyle bizzat kendisinin değil başkasının meydana gelmesinin amaçlandığı ilimdir 

(Türker, 2011, s. 554). 

Taşköprizâde şer‘î (itikâdî) ilimleri;  

1- Nakille ilgili ilimler (kıraat ile rivayet),  

2-  Nakledilenlerin anlaşılmasıyla ilgili ilimler (tefsir ve dirâye-tü’l-hadis);  

3- Nakledilenleri delillerle takrir ve kuvvetlendiren ilimler (usûlüddin/kelâm ve usûl-i 

fıkıh);  

4- Delillerden hüküm çıkarmayla ilgili ilimler (fıkıh) olmak üzere dört gruba ayırmıştır 

(Koca, 2016, s. 225). 

Taşköprizâde'nin tasnifinin önemi, başka tasniflerde sadece aklî ilimler için kullanılan "hakikî 

ilimler" ifadesi şer’î ilimlere de uygulanmıştır. Taşköprizâde zamanın değişimiyle ve dinlerin 

yenilenmesiyle değişmeyen ilimlerin hakikî ilimler olduğunu söyler. Bu ilimlerdeki araştırma, 

şeriattan alınırsa o ilim şer'î ilim, sadece aklın gereği olması bakımından yapılırsa o ilim felsefî 

ilimdir (Türker, 2011, s. 554). 

 

Bu tasnifte Taşköprizâde, teorik ve pratik ayrımını şer’î ilimlere uyguladığı takdirde zaman ve 

mekâna bağlı olmayan bilgi kavramının da şer’î ilimlere uygulanmış olacağını farketmiştir; 

çünkü Taşköprizâde İslâm düşüncesinin yapısı dikkate alındığında "hakikî ilim" kavramının 

gerçekte "akıl" kavramına değil, "nefs-i emr" kavramına dayandırılması gerektiğini anlamıştır. 

Böylece Taşköprizâde, Seyyid Şerif Cürcani'nin metafizik gelenekler için yaptığı tespiti bütün 

ilimlere uyarlamış ve yetkin bir ilim tasnifine ulaşmıştır (Türker, 2011, s. 555). 

  



304 
 

SONUÇ  

Batı'da bilgi ve ilim anlayışı 17 ve 18. yüzyılda başlayan Aydınlanma süreciyle birlikte 

değişmiştir. Bilgiyi alt dallara ayırarak ve tasnif ederek, her ilim dalının kendi içinde uzmanlık 

alanları oluşturması ilerleme ve modernleşme fikrinin temel gerekleri olarak addedilmiştir. Bu 

durumun ilgili alanda derinlemesine bir bilgi birikimi sağlamasının yanında dezavantajları da 

ortaya çıkmıştır. Örneğin devlet yönetimi sadece siyâset bilimine, toplum sosyolojiye, 

ekonomik faaliyetler de iktisada indirgenerek bütüncül bakış açısı kaybedilmeye başlamıştır 

(ADAM, 2018). 

 

Kitabımız Kur'an-ı Kerîm insanlık tarihindeki bütün düşünce ve inançlardaki varlık ve değerleri 

en mükemmel şekilde cem eden/toplayan kitaptır. Bu itibarla Kur'an’dan önce veya sonra 

ortaya çıkmış bütün bilimler bir şekilde Kur'an’la ilgilidir. Kurallarına uygun yapılan bütün 

bilimsel faaliyetler onun tazammunlarının ortaya çıkmasına katkı sağlar (Durusoy, 2016, s. 

413). Kur'an kendi içerisinde de bir bütündür; bazı ayetleri veya o ayetlerde geçen kavramların 

tefsiri ancak başka ayete veya ayetlere bakarak mümkün olur. 

 

Bu itibarla bilimleri veya düşünceleri dinî veya gayr-ı dinî, İslâmî veya gayr-ı İslâmî diye 

ayırmak Kur'an’ın özüne aykırıdır, zira İslâm, kendisinin tüm zamanlarda doğru ve geçerli 

olduğunu, tüm insanlığı muhatap aldığını söyleyen evrensel bir dindir. Dolayısıyla İslâm’ın 

doğuşundan sonra tarihin bir döneminde ortaya çıkan düşünce bilim faaliyetlerini –ki zaten o 

dönemde dünyanın geri kalan kısmında bir düşünce ve bilim faaliyetinden söz edilemez- bir 

bütün olarak ele alıp değerlendirmek gerekir, zira İslâm, insanlığı ve onun tarihini bir bütün 

olarak görür. Nitekim Müslümanlar geçmişte tüm insanları Hz. Muhammed’in(s.a.v) ümmeti 

olarak görüp onları ümmet-i icâbet ve ümmet-i davet diye ikiye ayırmışlardır Farkında olmadan 

Müslümanların bilim ve düşünce geleneğinde de İslâm’ın tevhid-birlik ilkesinin yansımış 

olduğu görülür. Kendi dönemlerinin bilim tarihleri sayılabilecek tabakat kitaplarını yazarken 

Müslüman âlimler İslâm’dan önceki dönemlerde yaşamış bilim adamlarını ve düşünürleri de 

kitaplarına dâhil etmişlerdir (Durusoy, 2016, s. 413). 

 

Tarihî mirasımızı araştırmada bilimleri konu ve yöntemlerine göre incelemek ve araştırmanın, 

İslâm’ın birlik ve bütünlük ilkesini iyi bir şekilde yansıtacağı söylenebilir. Kelâm, tasavvuf, 

felsefe, fıkıh gibi eski adlandırmaları ve sınıflamaları korumakla birlikte konu ve yönteme göre 

yaklaşım daha sağlıklı olabilir. Kısaca araştırmacının konusunu ve yöntemini en baştan doğru 

belirlemesi ve farklı unsurları birbirine karıştırmaması gerekir. Ayrıca çalışmalarını sadece 

dikey anlamda tarihî bir alan olarak bırakmamalı çalışmalarını çağdaş evrensel çalışmalarla da 
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bütünleştirmeli ve olabildiğince anlamlandırmalıdır. Hangi alanı veya konuyu çalışırsak 

çalışâlim İslâm’ın birlik, bütünlük ve evrensellik ilkesini göz önüne almamızın bizleri daha 

doğru sonuçlara götüreceği muhakkaktır (Durusoy, 2016, s. 416). 

 

İslâm öncesine ait felsefe eserlerinin tercümesiyle başlayan akıl-vahiy veya din-felsefe 

tartışmalarının ortaya çıkmasını sağladığı ilimler tasnifi çalışmaları (Türker, 2011, s. 534) 

ilimlerin konusu ve ilişkileriyle ilgili genel bir perspektif çizer. Ancak yapılacak bu tasnifte 

İslâm düşüncesinin temel sorunlarına da çözüm sunulmalıdır (Türker, 2011, s. 541). Bütün 

dönemlere hitap edebilecek genel geçer bir tasnif yapmak çok zor olduğu kadar, doğru da 

olmayacağı bir gerçektir. Zamanın ve şartların ihtiyaçları muvâcehesinde her zaman yeni ve 

farklı tasnifler yapmak mümkündür (Gökbulut, 2007, s. 264). İçinde bulunduğumuz bilgi 

çağındaki yeni gelişme ve değişmeler ışığında, ortaya çıkan yeni ihtiyaçlarla birlikte 

mahiyetlerini, amaçlarını, mebde ve meselelerini yeniden ele alarak İslâmî ilimlerin tamamında 

sistematik ve içeriklerinde gerekli düzenlemeler, ıslah ve geliştirmeler yapılmalı. Birbirinden 

kopuk, bağımsız ve ortak duygu, düşünce ve amaç birliğini kaybetmiş Temel İslâm Bilimleri 

bir bütün haline getirilmelidir (Koca, 2016, s. 227). 
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ÖZET 

Abdullah Ensâri, 2 Şa'bân 396/ 4 Mayıs 1006’da doğdu. Babası, onun eğitim ve 

terbiyesine özen gösterdi. Evde, babasını ziyaret eden Herat'ın büyük ve meşhur âlimlerinin 

sohbetinde bulundu ve onların feyizlerinden istifade etti. 

Herevî, insanı dünya ve âhiret mutluluğuna ulaştırmayı amaçlayan tasavvufun, İran 

edebiyatındaki ilk temsilcisi ve önderlerinden biri olmuş, kendinden sonra gelen birçok 

mutasavvıf, şair ve yazara rehberlik etmiş; ileriye sürdüğü görüşleri günümüze kadar 

geçerliliğini korumuştur. Hayatının son dönemlerini Belh’de geçiren Herevî, tefsir 

çalışmalarını hızlandırmış fakat eserini tamamlayamamıştır. Herat’a beş kilometre uzaklıktaki 

Gazürgah’da 1089 (h. 481) da vefat etmiştir. 

Bir şahsı, düşünceyi, olayı, hatta medeniyeti anlamak ve tahlil etmek için; o felsefeyi 

öncesi ve sonrasıyla tarihi bağlamı içerisinde ele almak, birçok yönden irdelemek 

gerekmektedir. Tarihi arka planı, o dönemdeki ilmi, fikri, irfanı, düşünceyi değerlendirmeden, 

o dönemi anlamak, zihniyeti idrak etmek mümkün görünmemektedir. Dolayısıyla doğru bir 

usul ile derin bir tahlil yapmak ilmi açıdan kaçınılmazdır. 

Herevî’nin yaşadığı yüzyıl Selçuklular ve Gazneliler arasındaki siyâsi çatışmaların hiç 

eksik olmadığı, bu yüzden de şiddetli savaşlar yaşanmıştır. Siyasi mücadelelerin yanı sıra dinî 

alanda mezhepler arası rekabetin ortaya çıktığı bir dönem olmuştur. Örneğin Eş’arî, Mu’tezilî, 

Kerrâmi ve Hanbelî tavırların da şiddetle çatıştığı, siyasi otoriteye bağlı olarak birbirlerine 

üstün gelmeye çalıştığı bir zaman dilimiydi. XI. yüzyıl ehl-i sünnetin bir paradigma hâline 

geldiği, artık İslami ilimlerin ilk tedvin aşamasını geride bıraktığı, eğitimdeki kurumlaşmaya 

paralel olarak mevcut çeşitliliği sistemleştirme çabalarının görüldüğü, felsefe ve mantığın dini 

ilimlere sirayet ettiği, Farsçanın Müslüman kültürü ifade eden bir dil haline geldiği, özellikle 

kelâm ve tasavvufun yeni bir döneme ve üslûba doğru evirildiği, yüzyılın sonunda ise 
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Gazâli’nin şahsında sembolleşen farklı bir sentezin oluşma imkânı bulduğu bir dönemi ifade 

eder. 

Herevî milâdî XI. yüzyıl sonu îtibâriyle Horasan bölgesinin en şöhretli Hanbelî 

temsilcisi sayılmış, bu sebeple mezhepler arası ilişkiler açısından Herevî ilginç bir figüre 

dönüşerek neredeyse sûfi kişiliği ikinci planda kalmıştır. Siyasi ve itikadi çalkantıların yoğun 

olarak yaşandığı, tüm dini felsefelerin harmanlandığı, gelişen kelam-felsefe akımlarının etkin 

olduğu Herat bölgesinde doğan ve o bölgede yetişen Herevî birçok yönden tarihe, takipçilerine 

ve bizlere ışık tutmuştur. O, döneminin çok iyi şairlerinden biridir, yaklaşık on bin beyit şiir 

ezberlemiştir. Aynı zamanda bir hadis hafızıdır. Yaklaşık 300 bin e yakın hadis ezberlemiştir. 

Hanbeli mezhebi mensubudur ve itikadi ve ameli olarak medeniyete yeni bir yorum getirmiştir. 

En çok tebarüz ettiği alan tefsirdir. Büyük bir müfessir olan Herevî, kaleme aldığı tefsiri mevcut 

olup bir konuda görüş beyan etmeden en az üç yüz tefsire baktığını söyler. Özellikle dinî 

konulara bütüncül bakabilen meşhur İslam âlimlerinden biridir. Tasavvufa girmesiyle ilmi 

hayatı yeni bir boyut kazanmış, tasavvufun en derin ve girift konularına yeni bakışlar getirmiş, 

özellikle vahdet-vücut mevzularında çığır açmış, birçok tasavvufî ekole temel teşkil etmiştir. 

Ayrıca İslam’a ve tasavvufa farklı bir değerler dizisi (paradigma) kazandırmış İslam hukuku 

konusunda İbn Teymiyye ve bir çok selef alimine öncülük etmiştir. Yaşanmadıkça zor anlaşılan 

bir disiplin olan tasavvufu bir ilim dalı olarak sistematize edebilmiş ve tasavvufun konularını 

bütüncül olarak tertipleyebilmiştir. Biz bu çalışmamızda zor bir zamanda, tarihe mal olacak 

ciddi çalışmalar yapmış olan Herevînin Menazilü’s-Sâirîn adlı eserini bütüncül yaklaşımla ele 

alıp “mükaddimat Örneği” bölümünü tahlil edeceğiz. 

  



311 
 

ACCORDING TO HEREVİ A TOTAL PERSPECTIVE IN THE SUFISM 

Abdullah Ansari was born in 2 Sha'bân 396/4 May 1006. His father took care of his 

education and decency. At home he took advantage of the conversations and fathers of great 

and famous scholars of Herat who visited his father. Herevî was one of the leading and first 

representatives of Iranian literature, aiming to bring humanity to the world and the hereafter, 

and he guided many sufluxes, poets and writers who came after him and kept his day-to-day 

validity. 

Herevî, who lived in Belh in the last period of his life, accelerated his tafsir studies but 

did not complete his commentary. She passed away in Gazirgah, five kilometers away from 

Herat, at 481/1089. 

To analyze, to understand, a person or an idea, an event, or even a civilization; it is 

necessary to deal with the philosophy in its historical context before and after the philosophy. 

It does not seem possible to understand the mentality of that period without evaluating the 

historical background, science, philosophy, knowledge, and thought at that time. Therefore, it 

is inevitable from a scientific point of view to conduct a deep analysis in the right way. 

The century in which Herevî lived was no shortage of political conflicts between the 

Seljuks and the Ghaznavids, and therefore severe wars were experienced; In addition, Eş'arî, 

Mu'tazilî, Karrāmi and Hanbalî were also a period in which the attitudes conflicted with each 

other severely and tried to prevail over each other depending on the political authority. XI 

century represents a period that Islamic scholarship had been a paradigm and Islamic sciences 

left behind the first stage of the teaching, also the efforts were made to systematize the existing 

diversity parallel to the institutionalization in education that philosophy and logic spread to 

religious sciences and Persian became a language expressing Muslim culture, also Sufism 

Kalām (Muslim Theology) evolved to a new period and mode. At the end of the century, it also 

represents a different synthesis that had the opportunity to form symbolized in Ghazāli's 

personality   

Due to these reasons, by the end of the 20th century, Herevî was regarded as the most 

famous Hanbali representative of the Khorasan region, and Hereivi turned into an interesting 

figure in terms of inter-sectarian relations and the almost his mystic personality was reduced to 

the second plan. Herevî was born and grown up in the region of Herat shed light on us and his 

followers in various aspects. He is also a very good poet during his period and about ten 

thousand couplets of poetry memorized. At the same time it is a hadith memory. He memorized  
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nearly 300 thousands of hadiths. He is a member of the The Hanbeli sect and he brought a new 

interpretation to the civilization. He studied mostly on the field of Quran interpretation.Being a 

great glossator, Hervi states that he had examined at least three hundres diffrent interpretations 

of Quran before he revealed his thoughts on any topic. He is one the most famous İslamic 

figures having a holistic view especially on Islamic topics. With the introduction of Tasavvufa, 

he has brought new insights into the deepest and grifted themes of Sufism, especially the 

groundbreaking in the welfare-body positions and the foundation of Ibn Arabi and the ecber 

society. He also pioneered Ibn Taymiyya and many other predecessors on Islamic law. Herevî 

was able to systematize Tasavvufa which can be understood hardly without experiencing itself 

and organized the relating issues hollistically. In this paper, we we will elaborate holistically 

on  “mükaddimat-Yakaza örneği” that is some part of the work named “Menazilü’s-Sâirîn”  

written by Herevî who produced many serious works that make the history 

Key Words: “ Herevi, Tasavvufa, Sufism, Menazilü’s-Sâirîn, yakaza          
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GİRİŞ 

 

Tasavvuf bilgiden ziyade ameli bir konudur. Hayatla çok iç içe bir alan olduğu için 

yüzlerce tanımı yapılmış ve bunlar içinde “iç temizliği” ve “dış görünüşe itibar etmeme” gibi 

saf ve suf gibi kök anlamları öne çıkmıştır. Kuran ve Hadis kaynaklarını değerlendirdiğimizde, 

Tasavvuf ilmine ciddi bir yer verildiği görülmektedir. Kuran-ı Kerim ve sünnet, kişiler üzerinde 

değil, kişilik ve davranış üzerinde durmaktadır. Tasavvuf da hayatla iç içe bir alan olduğu için 

belirli bir tanıma sığdırılamamış, birçok tanımı yapılmıştır. Tasavvuf hal ile yaşanır 

davranışlarda tezahür eder. Temel ilkelerinden birisi ‘’tevbe’’ diğeri ise ‘’inâbe’’dir. Tevbe 

geçmişi onarmayı, inâbe ise geleceği doğru planlamayı içerir. Tevbe-i nasuh ise davranışlarıyla 

topluma örnek olmaktır, yeni bir başlangıçtır. Bu durum ise tasavvufun dışa yansıyan en önemli 

özelliğidir. İhlas, takva, i’sar, Kuran’da yer alan tasavvufi temel kavramlardan bazılarıdır. 

Tasavvufun yegâne maksadı ise ihlastır.   

Tasavvuf; her hangi bir işe başlarken “acaba Allah ne der” düşüncesini aşılar. Tasavvuf 

nazik, ince, deruni bir alandır. Tasavvufi ilkeler, Kur’an ve sünnet kaynaklıdır. Bu ilkeler 

bilinmeden tasavvuf hurafelere açık hale gelebilir. Yaşanmadıkça anlaşılmayan bir özelliği olan 

bu ameliye, ahlaklı olmayı ve gaflete düşmemeyi, kâmil insan ve erdemli toplumu inşa etmeyi 

amaçlar. 2 (Dr. Aydın KUDAT, Adam Dergisi, Ankara, 2018, s. 40) Din’i bir şemsiye olarak 

kabul edersek, bu şemsiye altında akait, ibadet, hukuk ve ahlak gibi hayatla ilgili birçok bilim 

bulunur. Bu ilimlerin önemlilerinden biri de ahlaktır. Peygamberimizin önemli dualarından 

birisi de ‘’Ey Allah’ım! Senin rahmetini umuyorum, beni göz açıp kapayıncaya kadar (da olsa) 

nefsimle baş başa bırakma. Halimi tümüyle düzelt, Senden başka ilâh yoktur.’’ duasıdır. 2 (Ebu 

Dâvûd, Edeb,110.)  Tasavvuf ilmi bu amacı güder ve hedefi, temeli, saflığı ve kemali 

yakalamaktır. 3  (Dr. Aydın KUDAT, Adam Dergisi, Ankara, 2018, s. 40) 

 

1.ABDULLAH ENSÂRİ ve KISACA HAYAT KİKAYESİ 

 

Abdullah Ensâri, (2 Şa'bân 396) 4 Mayıs 1006’da doğdu. Babası, onun eğitim ve 

terbiyesine özen gösterdi. Babasını ziyaret eden Herat'ın büyük ve meşhur âlimlerinin 

sohbetlerinde bulunup ve feyizlerinden istifade etti. O dönemlerde Bağdat, Müslümanların 

halifelik merkezi idi. Mısır'da Fâtımîler devleti, Horasan'da ise Gazneli Sultan Mahmûd (388-

421/998-1030) hüküm sürüyordu. Selçuklular, Gûrîler ve Gazneliler arasında siyasî ihtilaflar 

vardı. Bu ihtilaflar zaman zaman Müslümanların huzurunu bozuyordu. Diğer taraftan 

mezhepler arasında tartışmalar yaşanıyordu. Eş'arîler, Mu'tezilîler, Matrîdîler, Hanbeliler, 
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Şâfiîler ve Kadiriler arasında itikadî konularda ihtilaflar vardı; bu gruplardan bazıları 

birbirlerini kâfirlik ve hatta zındıklıkla suçluyorlardı. 

Siyasi, itikadî ve fıkhî çatışmaların yanı sıra dönemin sufîleri arasında da ma'rifet, seyr, 

keşf ve mükâşefe gibi tasavvufî konular ve farklı görüşlerin ortaya çıkması, halkın tasavvuf 

hakkındaki düşüncelerini olumsuz bir şekilde etkilemekteydi. Bu fikir ve inanç farklılıkları, 

Müslümanların ittifak içinde olmalarına engel oluyordu. Bu tür karışıklıklar, Şeyh Abdullah el-

Ensârî ve dönemin diğer bilgelerine, âlimlerine büyük görev yüklüyordu.  

İşte bu dönemde Şeyh Abdullah el-Ensârî; Mutezile, Eşârî, Hanefî ve Şafî 

mezheplerinin savunucularını müteşâbih âyetleri yorumladıkları ve nakil yerine akla daha çok 

önem verdikleri gerekçesiyle ağır bir dille eleştirmiştir. Buna karşın Mutezilî ve Eşârî âlimleri 

de Herevî’yi mücessime’den olmakla suçlamıştır. Fıkhi açıdan Hanbelî mezhebinin güçlü 

savunucularından olah Hrevi, diğer mezhep mensuplarını, katılmadığı görüşlerinden dolayı 

kıyasıya eleştirmiş, bu sebeple neredeyse hayatı boyunca takibata uğramış ve sürgün hayatı 

yaşamıştır. Gazneliler devleti döneminde, aleyhine yapılan şikâyetleri, Sultan Mesud’un 

huzurunda yaptığı savunmalarla bertaraf etmiş ve bu dönemde rahat bir hayat sürmüştür. Bu 

huzur dönemi de Herat’ta Selçuklular devrinin başlamasıyla sona ermiştir. 

Herevî, insanı dünya ve âhiret mutluluğuna kavuşturmayı amaçlayan tasavvufun, İran 

edebiyatındaki rehberi ve ilk temsilcilerinden biri olmuş, kendinden sonra gelen birçok 

mutasavvıf, şair ve yazara öncülük etmiş, savunduğu görüşleri, günümüze kadar geçerliliğini 

korumuştur. 

Hayatının son döneminde Belh’de kalan Herevî, tefsir çalışmalarına önem vermiş fakat 

eserini tamamlaya ömrü kifayet etmemiştir. Herat’a beş kilometre uzaklıktaki Gazürgah’da 

481/1089 da vefat etmiştir. Bu günkü türbesi, (h.829) 1426 yılında yapılmıştır. 4 (Makale 

Abdullah-ı ensarînin hayatı, eserleri ve tasavvufî görüşleri Dr. Kâsım-ı Ensârî Çeviren: Doç. 

Dr. Ali Güzelyüz. Tabakât-ı Hanâbile, C II, s. 247, Tasavvuf: İlmî ve Akademik Araştırma 

Dergisi, yıl: 8 [2007], sayı: 18, s. 321-335. Tasavvuf: İlmî Ve Akademik Araştırma Dergisi, 

Yıl: 8 [2007], Sayı: 18 Tasavvuf Klasikleri, Abdullah Herevî Ve Menâzilü’s-Sâirîn, Abdullah 

Damar.) 

 

2.TARİHİ ARKA PLAN 

Bir şahsı veya düşünceyi, olayı, hatta medeniyeti anlamak, tahlil etmek için; o felsefeyi öncesi 

ve sonrasıyla kendi tarihi bağlamı içerisinde ele almak, birçok yönden irdelemek 

gerekmektedir. Tarihi arka planı, o dönemdeki ilmi, fikri yapıyı, irfanı, düşünceyi 

değerlendirmeden, o dönemi anlamak, zihniyeti idrak etmek mümkün görünmemektedir. 
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Dolaysıyla ilmi açıdan derin bir tahlil yapmak için belirtilen bütün etkenleri göz önünde 

bulundurmak gerekmektedir. 

       ‘’Bir medeniyet de üretilmiş, felsefe-bilim dizgisinin içerisinde hayat bulduğu zihniyeti 

idrak etmek, o dizgenin örüldüğü bağlamı mümkün kılan maddi ortamın imkânları ile dünya 

görüşünün anlam çanağını ve dünya tasavvurunun resim yumağını, unsurlarına geri giderek 

tahlil etmekten geçer.’’5 (Fazlıoğlu, İhsan, Derin Yapı s. 15.) 

         Bütün bu yaklaşımları temel alarak üstat Herevî; marifetini tamamlarken, tarihi bir zat 

olarak yudumladığı kültür ne idi? Nasıl bir ortamda yetişmiş, hangi zatlardan nasıl etkilenmişti. 

Bulunduğu siyasi, sosyal ve ilmi ortam nasıldı, İslami bakış açısı veya o dönemin değerleri 

(paradigma) ona neler söylüyordu. Bütün bu etkenleri gözlemleyerek zamana ışık tutmamız 

ilmi bir zarurettir. Bu bakışla Herevî’yi ele aldığımızda,  onu daha iyi anlayabilir, tarihe daha 

güzel bir ışıkla bakıp yeni bir bilgi ortaya koyabiliriz. Bu açıdan Kadim felsefe-bilim anlayışının 

çerçevesini tam olarak belirlemeden, bugün için birer bilim dalı olan farklı ilimlerin niçin 

okunduğu ya da okunmadığı sorularına verilecek yanıtlar boşlukta kalacaktır.6 (Fazlıoğlu, 

a.g.e. s. 91.) Bu ilmî çerçeveyi tarihi bağlamıyla yansıtmaya çalışırken aynı zamanda günümüz 

irfanına da ışık tutmamız lüzumludur. Aksi takdir de; ya geçmişte kalıp günümüzü anlayamaz, 

ya da günümüz felsefesinden geçmişe bakıp değerlendirme yaparsak tarihi hatalar yapmış 

oluruz. İşte Herevî’yi tarihi bağlamı içerisinde anlamaya çalışırken yaşadığı dönemin sosyo-

ekonomik ve kültürel yapısına değinmek yerinde olacaktır.    

 

2.1. HEREVİ DÖNEMİNDE MARİFET, İLİM, DÜŞÜNCE 

           

          Tarihi ortama bakıldığında Maveraünnehir, Horasan ve Herat bölgeleri İslam 

medeniyetine katkıları açısından köklü bir geçmişe sahiptirler. 7 (Fazlıoğlu, a.g.e. s. 22.) Örnek 

olarak, tabakat kitapları ile tarih kitapları, Herat ve çevresinde bulunan medreselerdeki dini 

tedrisat hakkında daha çok bilgi verirken, riyazi eğitim hakkında genel değerlendirmeler 

yapmaktadır.    

            Herevî’nin yaşadığı dönemde ve Herat bölgesinde daha çok Şafii ve Hanefî mezhepleri 

ön plandaydı. 8 ( Abdullah Ensari Herevi’nin Tasavvuf Tarihindeki Yeri ve S’ad Meydanı, 

Muhammet Nedim Tan, s. 42.) Ünlü kıraat âlimi İbn’l-Cezeri’nin biyografisinde, Keş 

medresesi ile Buhara ve Herat’daki medreselerde daha çok ilm-i kıraat ve hadis okuttuğu 

zikredilmektedir. 9 (Fazlıoğlu a.g.e. s. 30.) Hatta Herat Medresesi ile Semerkant Medresesi 
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arasındaki ilişkilerde, karşılıklı gidiş gelişler yanında, bir medreseden diğerine kaçmak da sıkça 

görülmekteydi. 10 (Fazlıoğlu, a.g.e. s. 91.) Horasan bölgesi, tefsir, hadis ve fıkıh gibi İslami 

ilimlerin müstakil bir öğretim formu kazanarak kendi usullerini ortaya koymaları bakımından 

ciddi çalışmalara ev sahipliği yapmaktaydı. Aynı zamanda Tasavvufi alandaki faaliyetlerin 

yapıldığı bir yerdi. 11 (S’ad Meydanı s. 46.) Dönemin sufîleri arasında da marifet, seyr, keşf ve 

mükâşefe gibi tasavvufî konularda farklı görüşlerin ortaya atılması, halkın fikirlerini yanlış 

olarak etkilemekteydi. 

Şeyh Abdullah el-Ensârî’nin bilinen bir lâkabı da, doğup büyüdüğü şehirden dolayı 

Herevî’dir. Herevî, mezhep olarak Hanbelî olmasına rağmen, karşılaştığı sûfîlerin etkisiyle, 

özellikle Ebu-l Hasan Harakani’den ahzettiği deruni bilgiyle coşkun bir tasavvufî anlayış içinde 

olmuş, bu coşkuyu güçlü hitabetiyle sohbetlerinde ve kaleme aldığı Menazil-us Sâirîn ve diğer 

eserlerinde ortaya koymuştur. Eşarî olduğu gerekçesiyle Sünnî bir tasavvuf anlayışı ortaya 

koyan Kuşeyrî ile görüşmekten kaçınmış fakat Tabakatü’s-Sûfîyye adlı meşhur eserinde, dinin 

zahirine ters düşen ve de şathiyeleriyle bilinen, Hallaç gibi sûfîlerden de bahsetmiştir. İbn 

Teymiyye gibi Selefî düşünce sistemini temsil eden âlimler, onu Hanbelî olması sebebiyle 

saygıyla karşılamışlar ancak bazı görüşlerini eleştirmekten de geri durmamışlardır.  

Siyasi çatışmaların yanında Eş'arîler, Mu'tezilîler, Matrîdîler, Hanbeliler, Şâfiîler ve 

Kadiriler arasında itikadî ve fıkhî konularda ihtilaflar vardı ve bunlardan bazıları birbirlerini 

kâfirlik ve hatta zındıklıkla suçluyorlardı. Şeyh Abdullah el-Ensârî; Mutezile, Eşârî, Hanefî ve 

Şafî mezheplerinin savunucularını müteşâbih âyetleri yorumladıkları ve nakil yerine akla daha 

çok önem verdikleri gerekçesiyle ağır bir dille eleştirmiş, Mutezilî ve Eşârî âlimleri de 

Herevî’yi mücessime’den olmakla suçlamıştır. İtikâdî açıdan Hanbelî mezhebinin güçlü 

savunucularından olmuş, diğer mezhep mensuplarını, katılmadığı görüşlerinden dolayı kıyasıya 

eleştirmiş, bu sebeple hayatı takibat altında geçmiş ve sürgün hayatı yaşamıştır.        

           Herevî bu dönem Herat’ın da doğmuş, yetişmiş ve ilmi tekâmülünü burada 

sürdürmüştür. Nitekim tasavvuf tarihinde Herevî’ye atfedilen sıfatlardan biri Pîr-i Herât’tır. 

Yani o Herât ile anılmış ve varlığı Herât’a ayrıcalık kazandırmıştır. Nişâbur, Merv ve Belh ile 

birlikte Horasan’ın coğrafi ve sosyal merkezlerinden sayılan Herat, Hz. Osman hilâfeti 

zamanında, (h.31) 652 yılında Ahnef b. Kays komutasındaki Müslümanlar tarafından 

fethedilmiştir. Fetih öncesinde Sasâni İmparatorluğu’nun merkezî şehirlerinden biriydi. Mîladi 

üçüncü yüzyıldan itibaren bir şehir olarak gelişmiş, ticaret merkezi olmasıyla birlikte farklı 

kültürlere (Hristiyanlığa ve Yahudiliğe) ev sahipliği yapmıştır. Müslüman ordularının bugünkü 

İran’ın kuzeydoğusu ile Afganistan’ın büyük bir kısmını içeren Horasan bölgesini elde ediş 

süreçleri Hz. Ömer zamanında başlamış ve Hz. Osman zamanında Ahnef b. Kay’sın (ö.67/687) 

komutasıyla istikrar kazanır ki bölgenin fethine ilişkin anlatılarla da hep onun adı öne 
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çıkmaktadır. 12 (A.g.e. s. 39, Ayrıca Herevi’nin Hayatı ve faaliyetleri hakkında bkz. Ahmet 

Önkal ‘’Ahnef b. Kays’’,DİA, C.2, s.174.) Yaygın kabule göre Herevî’nin atası olan Ebû Eyyûb 

el-Ensârî’nin oğullarından Mett el-Ensârî de Horasan’a akın eden ilk İslam orduları içerisinde 

yer almış ve bu fetihlerden sonra Herat’a yerleşmiştir. 13 (Bölgedeki fetih maksatlı askeri 

hareketlilik için bkz. Ahmet b. Yahyâ el Belazûrî, Futûhu’ı buldân Çev. Mustafa Fayda, s. 463-

494. Ayrıca bkz. İsrafil Balcı, İlk İslam Fetihleri ve Savaş-Barış İlişkisi, İstanbul, s. 217-255.)                                

           Abbâsi hilâfeti döneminde şehir Tahirîler, Saffârîler ve Sâmânîler’in hükümranlığına 

girmiş ve Sebük Tegin’le birlikte Gazneliler şehri ele geçirmişlerdir (384/994). Herevî de 

Herat’ da Gazneliler’in yönetimi altındayken dünyaya gelmiştir.14 (S’ad Meydanı. s. 42.) 

2.2. SİYASİ ORTAM VE DİNÎ TAVIRLAR 

        Herevî’nin doğumu arifesinde Müslüman coğrafya, bir önceki yüzyılın bakiyesi olarak 

farklı bir siyasî hareketliliğin içerisindeydi. Miladi 970’li yıllar itibariyle Selçuk Türkleri 

Abbasîlerin doğu sınırlarına doğru girmeye başlamışlar, 973 yılında Kahire Fâtımîler’in 

başkenti olmuş ve Ezher’in temeli burada atılmıştı. İhvânü’s-Sâfâ’nın faaliyetleri de aynı 

dönemde başlamıştır. Dokuz yüzlü yılların sonuna doğru 995 yılında Gazneliler Horasan’ı 

Sâmânîler’in elinden alarak hükümranlıklarını kurmuş, Gazneli Mahmut ise 997 yılında tahta 

çıkarak yeni bir devri başlatmıştır. Gazneli Mahmut dönemi bölgedeki ilmî faaliyetler ve 

kültürel ortam açısından da dönüm noktası olarak kabul edilmektedir. Tarih 1000’li yılları 

gösterdiğinde Selçuklular Mâverâünnehr’e girmeye başladılar. Gazneliler’in de Horasan ve 

Hindistan sathında yayılmaları ivme kazanmıştır. Gazneli Mahmut, Herevî’nin gençliğini 

yaşadığı sıralarda, 1030 yılında vefat ettiği zaman geriye büyük bir siyâsi ve kültürel miras 

bırakıyordu. 1031 yılında ise Tuğrul Bey Merv’i Gazneliler’den alarak farklı bir sürece ilk 

hareketi veriyor, yine aynı yıl içerisinde Kurtuba’daki Emevî Halifeliği sona eriyor ve 

Tavâifu’l-Mülük devri başlıyordu. 1039 yılında gerçekleşen Dandanakan Savaşı’nda (1040) 

Gazneliler’in Selçuklular’a mağlup olması Horasan’da idârenin el değişmesini sağlıyor ve 

Herevî, Sad Meydân’ı takrîr ettiği sıralarda Selçuklular’ın 1055 yılında Bağdat’a girip 

Büveyhîlerin elinden Abbâsi hilâfetinin vesâyetini almalarıyla sonuçlanacak yeni bir dönemi 

başlamaktaydı. 1063 yılında Tuğrul Bey ‘in vefatından sonra 1092’ye dek sürecek olan 

Nizâmü’l- Mülk yönetimi ortaya çıkıyor, 1067 yılında Bağdat’ta Nizamiye medreselerinin ilki 

kurularak İslam eğitim tarihinde yeni bir aşamaya doğru yol alınmaktaydı. 1072’li yıllar 

Anadolu’nun fethinin başladığı, 1080’li yıllar ise Melik Şah’ın birleştirici idaresinin hüküm 

sürdüğü dönemler olmuştur. 1090 ise Hasan Sabbah’ın Alamut’u zapt ederek bağımsızlık îlan 

ettiği yıldır.15 (Jean Sauvaget, İslam Dünyası-Kısa Kronoloji Çev. S. Kemal Yetkin-F. Raşit 

Unat, s.32-39.) 
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        Herevî tüm bu hükümdarların idâresini görmüş, yaşanan değişimi derinden hisseden 

Herat gibi kültürel bir merkezde olduğu için birçok konuda tecrübe kazanmıştır. Horasan 

bölgesi Gazneliler ve Selçuklular hâkimiyetinde iken tasavvuf tarihinde isim bırakmış ve 

mektep kurmuş pek çok sûfi’ye de ev sahipliği yapmıştır. Herevî’nin yaşadığı yüzyılda ilk 

olarak Baba Tahir Uryân (ö.391/1000) mevcuttur. Kuşeyrî’nin üstâdı Ebû Ali ed-Dekkâk 

(ö.405/1014) ve tasavvufî telif türlerinin hemen hepsinde eser vererek İslam tasavvuf ve felsefe 

kültürüne büyük bir miras bırakan Ebu Abdurrahman es-Sülemî (ö.412/1021)  Herevî’ nin 

çocukluk döneminda eğitimlerini, ilmi çalışmalarını ve diğer faaliyetlerini sürdürmekteydi.  İbn 

Sîna (ö.428/1037) Makâmâtü’l- ârifîn’i yazdığı sırada ise Herevî gençliğini henüz idrak 

etmekteydi. Ebu Nuaym el- İsfahânî’nin (ö.430/1038)  Hilyetü’l-evliyâ’yı telifi de aynı döneme 

rastlamaktadır. Herevî nin irşat faaliyetlerine ve ilmi seyahatlere başladığı sıralarda Ebu’l–Alâ 

Maarrî’nin (ö. 1057)  netameli şöhreti Arap edebiyâtında kendini belli etmeye başlamıştır. 

Herevî’nin de İlim halkalarına dâhil olduğu Ebu’l-Hasan Harakânî (ö. 425/1033) ile Ebû Sâid-

i Ebu’l–Hayr (ö.441/1049) bölgenin büyük sûfîleri arasında yer almaktaydı. Menkıbeleri ve 

şöhreti ile Herevî nin hayatında önemli bir yeri olan Ebû Abdullah Bâkû ve Muhammed bin 

Sem’ân  (ö.459/1067)  gibi sûfiler de aynı coğrafyada bulunuyor, Herevinin yetişmesine 

yardımcı oluyorlardı. Ebû Sâid-i Ebu’l–Hayr’ın, ayrıca Kuşeyrî’nin de meclislerinden feyz 

aldığı ve Nakşbendî silsilesindeki konumu sebebiyle “şeyhü’ş-şüyûh” diye anılan ünlü Sûfi 

Ebu’l-Hasan Harakânî’nin, dolaylı olarak Herevî’ye ona bağlanabileceği derin ve köklü bir 

etkisi vardır. 16 (S’ad Meydanı, s. 46.) 

Herevî ile aynı çağda yaşamış ve yaş olarak da Herevi den büyük olan ve birlikte aynı 

tasavvufî çalışmalar yapmış iki büyük sûfi vardır. Bunlar: Kuşeyrî (ö.467/1074) ve Hücvîrî’dir 

(ö.465/1072). Kuşeyrî bu zaman diliminde Horasanda, henüz tedvini bitmemiş olan tasavvuf 

ilminin İslâmi ilimler içerisindeki konum için çalışmalar yapmıştır. Fakat ileride detaylı bir 

şekilde değineceğimiz üzere Herevî ‘nin Eş’arî karşıtı tutumu sebebiyle bu iki sûfi arasında 

olumlu bir münasebet oluşmamıştır.   

      Herevî bu hareketli yüzyıl içerisinde kendi gündemi ile büyük bir figür olarak ortaya 

çıkmıştır. İçinde yaşadığı bu ortam onu yetiştirmiş ona güçlü bir birikim kazandırmıştır. 

Herevi’nin adına Bâtınîlerle süregelen mücadelede rastlamayız. Ancak onu daha çok selef 

olarak Hanbeliliğin yayılması ve yanlış itikadi görüşlerin ortadan kalkması için uğraşı 

vermiştir. Bu vesileyle, Hanbelîlik, horasan coğrafyasında Herevî’nin temsiliyle varlık 

göstermiştir. Herat’a Hanbeliliğin gelişi Herevi’den bir önceki yüzyıla uzanırsa da Hanbeliliğin 

herat ve civarında yerleşmesi Herevi ile olmuş ve büyük bir güç kazanmıştır. Ayrıca Ahmed b. 

Hanbel’ den hadis dinleyen, onun mezhebini benimseyen ve zahitliği ile bilinen Yahya b. Ebû 



319 
 

Mansûr el-Herevî (ö. 287/ 900) de Herat’ta yaşamış ve kendince bir ilim çevresi oluşturmuş ve 

burada vefat etmiştir. 17 (S’ad Meydanı, s. 49. Ayrıca bkz. İbn Ebû Ya’lâ, Tabakât, C II, s.544; 

Zehebî, Siyer, C 13, s. 580.) 

          Herevi’inin yaşadığı dönem de Hanbelî mezhebini diğer mezheplerden ayıran başlıca 

özellik, bir mezhep olarak hanbelilik, hem îtikâdî hem de amelî unsurları birleştirmiş olmasıdır. 

Herevî’nin Hanbelîliği, onun dönemi ve sosyal hayat açısından geçici bir durum olmamakla 

birlikte, Nizâmülmülk’le sistemleşen ‘ilmî siyaset’ karşısında bir varlık mücadelesi 

göstermiştir. Buna bağlı olarak yaşanan sert çekişmeler, Hanbelîlikle Eş’ârilik arasında sosyal 

şartlardan kaynaklanan bir kopuş gerçekleşmiş ve sonrasında Hanbelîlik Herevî’nin şahsında 

güçlü bir şekilde temsil edilmiştir. Herevî birçok sufi ile münasebet kurarken, Kuşeyrî ve diğer 

bazı sûfilerle arasına mesâfe koymasının sebebi bu mücadeleden kaynaklandığı söylenebilir.  

Yukarıda sayılan sebeplerden dolayı Herevî, milâdî XI. yüzyıl sonu itibariyle Horasan 

bölgesinin en şöhretli Hanbelî temsilcisi sayılmış, bunun için de mezhepler arası ilişkiler 

açısından Herevî ilginç bir figüre dönüşerek neredeyse sûfi kişiliği ikinci planda kalmıştır. Bu 

noktada Hanbeliliğin bir sonraki yüzyılda Şam coğrafyasında Abdulkadir Geylani ile varlık 

gösterecek olması, böylece Hanbeliliğin bu iki büyük sûfi ile entelektüel sahadaki sosyal-

siyasal etkinliğini sürdürmesi dikkate değer bir husustur. 18 (S’ad Meydanı, s.50. Ayrıca Bkz. 

Ferhat Koca, Ahmed b. Hanbel- Hayatı, Görüşleri ve Mezhebi, s.101-103.)  

 

 

3. HEREVİ VE BÜTÜNCÜL BİLGİ 

Siyasi ve itikadî çalkantıların yoğun olarak yaşandığı, tüm dinî görüşlerin 

harmanlandığı, gelişen kelam-felsefe akımlarının etkin olduğu Herat bölgesinde doğan ve o 

bölgede yetişen Herevî birçok yönden tarihe, takipçilerine ve günümüze ışık tutmuştur. O 

dönemin de çok iyi bir şairdir, yaklaşık on bin beyit şiir ezberlemiştir. Aynı zamanda bir hadis 

hafızıdır. Yaklaşık 300 bin e yakın hadis ezberlemiştir. Hanbeli mezhebi mensubu olup itikadi 

ve ameli konularda yeni bir yorum getirmiştir. Tasavvufa girmesiyle düşünceleri yeni bir boyut 

kazanmış, tasavvufun en derin ve girift konularına yeni bakışlar getirmiş, özellikle vahdet-vücut 

mevzularında çığır açmış, İbn Arabi ve ekberi ekole temel teşkil etmiştir. Ayrıca İslam’a ve 

tasavvufa farklı bir değerler dizisi (paradigma) kazandırmış, İslam tasavvufu konusunda İbn 

Teymiye ve bir çok selef alimine öncülük etmiştir.  Zor bir dönemde, tarihe mal olacak önemli 

çalışmalar yapmıştır. 
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Bugünkü anlamda; Herevi, varlık felsefesi, bilim, usul, irfan, marifet, bilgi ve tevhit gibi 

birçok konu ve kavramın yorumlanması açısından önemli bir simadır. O, hem muhaddis hem 

müfessir hem de mutasavvıftır. Bunun yanı sıra ansiklopedik bir âlimdir. Kendisine bir fetva 

sorulduğunda üç yüz kitaba bakıp inceleyip ona göre bilgi verdiği rivayetlerde geçmektedir. 

Ayrıca bu titiz usulü gereği olacak ki tasavvufi tüm makamları da ayetlerle açıklamıştır. Herevî, 

Menazil-i Sairiyn adlı eserini zorunlu olarak ele almıştır. Tasavvufi birçok karışıklıktan dolayı 

yeni bir usulle tasavvufi temelleri, kavramları yeniden değerlendirmiştir. Bu açıdan hadis 

ilminde Buhari ve Sahih adlı eseri ne ise tasavvuf ilminde de Herevi ve eseri olan Menazil-i 

Sairin o mertebede önemlidir dersek abartılı bir ifade kullanmamış oluruz. 

Eğitim kurumları olarak medreseler, hicri ikinci asırlarda ortaya çıkmaya başlar. İlimler 

ve felsefenin özellikle de tercüme hareketlerinin de devreye girmesiyle birlikte ilimlerin tasnifi 

yolunda önemli gelişmeler olmuş, farklı ilim dalları kurumlaşmaya başlamıştır. Bu gelişmeleri 

şekillendiren de özellikle nizamiye medreseleridir. Dördüncü asrın sonu ile beşinci asır 

başlangıçlarında medrese ile cami arasındaki bağlar uzaklaşmaya başlamış, dolayısıyla İslam 

bilgi felsefesi ve İslami anlayışta gerileme ve duraklama baş göstermiştir. Gayet tabiidir ki bu 

durum, yani Medrese ile caminin ayrılmaya başlamasıyla da İslami hayatta gerileme duraklama 

başlamıştır. Birçok sebep ve tartışmayla beraber, Tekke ve Zaviyelerin medreseye uzak 

durmaları ve medreseye küsmeleri bu gerilemeyi tetiklemiştir. Medreselerin katılığı, 

mutasavvıfların medreselerin içeriğinden fazla haberdar olmaması, okuma-yazmaya önem 

vermeden hurafelere dalma, Hristiyan mistizminden etkilenme gibi iç ve dış etkenlerle tekke 

ve zaviyelerle medreseler birbirlerinden uzaklaşmışlardır.  

Dört asır batıda medeniyet bayraktarlığını yapan Endülüs, medrese ile camileri 

birleştirmiş ve bu sayede köklü bir medeniyet kurmuştur. Tekke, zaviye, mescit ve müştemilat 

hepsi camide toplanmalı, o kubbe altında birleşmelidir. Selçuklu döneminde siyaset veya siyasi 

irade mutasavvıflarla çok iyi bir beraberlik ve uyum içinde olmuştur. Bu sayededir ki hem 

devlet idaresi hem de mutasavvıflar güç kazanmış ve şüyu bulmuş, bu sayede mutasavvıflar 

Anadolu’yu ihya etmişlerdir. 

Herevi bilgi bütünlüğüne sahip birçok konuda uzman ansiklopedik bir âlimdir. Medrese 

ve ilim olmadan tekke ve zaviye olmaz, bilgi bütünlüğü ve ilim eksik kalır görüşünü savunur. 

İlme çok önem vermiştir. Bu açıdan Tasavvufi bilgi de ve zühd hayatı da ilimden sonra gelir 

düşüncesini savunur. Herevi’nin Menazil-i Sairiyn eserindeki en önemli bölüm, bidayet 

bölümüdür. Çünkü Seyr-i suluka girmek isteyen salik, ilim elde etmeli, bidayet makamlarındaki 

on makamı yapmalı ve ondan sonra seyr-i sülukuna başlamalıdır. Bu on makamı yerine 

getirmeyen salik seyr-i sulûka giremez. Herevî, menazil’us-Sairiyn adlı eserini on ana bölümde 
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oluşturmuştur: Bu bölümlerin de içerisinde ayrıca on makam vardır. Bu on makamda kendi 

içerisinde üç aşamalı olarak açıklanmıştır. 

1-Bidayet bölümü,(Yakaza, tevbe, muasebe, inabe, tefekkür, tezekkür, i’tisam, firar, riyazet, 

sem’a) 

2-Ebvab bölümü,(Hüzn,havf,işfag,huşu,ihbat,zühd,vurü,tebettül,reca,rağbet)  

3-Muamelat 

bölümü,(riaye,murakabe,hürmet,ihlas,tehzib,istikamet,tevekkül,tefviz,siga,teslim)  

4-Ahlak bölümü,(Sabr,rıza,şükr,haya,sıdk,işar,hulug,tevazu,fütüvve,inbisad) 

5-Usul bölümü, (gasd,azm,irade,edeb,yakin,üns,zikr,fakr,ğına,murad) 

6-Evdiye bölümü,(ihsan,ilm,hikmet,basiret,firaset,ta’zim,ilham,sekine,tuma’niyne,himmet)  

7-Ahval bölümü, (muhabbet,gayret,şevk,galeg,at’ş,vecd,dehiş,himan,berg,zevg) 

8-Velayet bölümü,(lahz, vakt,safa,sürur,sır,nefs,gurbet,ğark,gaybet,temekkün)  

9-Hakaik(hakikat)bölümü,(mükaşefe, 

müşahede,muayene,hayat,gabz,bast,sekr,sahv,ittisal,infisal) 

10-Nihayet bölümü,(marifet, fena,beka,tahkik,telbis,vucud,tecrid,tefrid,cem,tevhid)  (Menazil, 

herevi s.1-15) 

Kuran-ı Kerim ve sünnet, kişiler üzerinde değil, kişilik ve karakter üzerinde daha çok 

durmaktadır Tasavvuf, deruni bir tecrübe olduğundan belli bir tanıma sığdırılamamıştır. O hal 

ile yaşanır ve davranışlarda tezahür eder. Tasavvufun Temel ilkelerinden birisi tevbe bir diğeri 

de inâbe’dir. Tevbe geçmişi onarmayı, inâbe ise geleceği doğru planlamayı içerir. 20 (Dr. Aydın 

KUDAT, Adam Dergisi, Ankara, 2018, s. 40) 

Ayrıca İslam varlık felsefesinin kodları Menazilde mevcuttur. Herevi bu eserinde Soyut 

olan bir alanı somut olarak kodlamıştır. Çünkü tasavvufun yegâne tanımı yaşayarak bu ilme 

sahip olmaktır. Tecrübe olmadan, bizatihi tatmadan bu ilim bilinmez, o yüzden tasavvuf 

yaşayarak bilinen bir alandır. Varlık kâinattır, ilim ve bilgi de kâinatın bir parçası kabul edilir. 

Tasavvuf; her hangi bir işe başlarken “acaba Allah ne der” düşüncesini uygulamayı amaçlar. 

Tasavvuf nazik ve tecrübi bir alandır. İlkeleri bu temele dayanır. Bu ilkeler bilinmeden 

Tasavvuf hurafelere açık hale gelebilir.  Yaşanmadıkça anlaşılmayan bir özelliği olan bu 

ameliye, ahlaklı olmayı ve gaflete düşmemeyi, kâmil insan ve erdemli bir toplumu inşayı 

amaçlar. 21 (Dr. Aydın KUDAT, Adam Dergisi, Ankara, 2018, s. 40) 
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Mutasavvıflar, bilgiyi Kur'an ve Sünnet‘in batıni manasında aramakta ve davranıştan 

ayrı düşünmemektedirler. Onlara göre, bilginin en sağlam yolu imandır. 22 (Güngör, İslam 

Tasavvufunun Meseleleri., s. 138-139.) Arifler bu bilgiye, gözleri ile görmeksizin, malumat 

almaksızın, gözlemlemeksizin, tasvir etmeksizin ve perdesiz ulaşırlar. 23 (M. M. Şerif, İslam 

Düşüncesi Tarihi, Türkçe bsk. edit: Mustafa Armağan, İstanbul l990, c. ı, s.379;) Zira tasavvufi 

bilginin mahiyeti ve elde edilişi çok farklı şekillerde meydana gelmektedir. Mahiyeti ve bilginin 

ortaya çıkmasının farklı oluşu, onun diğer bilgilerden ayrı ve farklı bir konumda ele alınmasına, 

incelenmesine ve değerlendirilmesine sebep olmaktadır. 

Yeri gelmişken tasavvufi bilgi, irfan, marifet ve ilim kavramlarına da değinmek gerekir. 

İrfan, insanın okuduğu, dinlediği, gördüğü, manevi ve ruhi tecrübe ile kazandığı, keşf ve sezgi 

ile müşahede ettiği fikir, kanaat ve anlayış anlamlarına gelmektedir. Bir başka deyişle marifet, 

sufilerin ruhani halleri yaşayarak, manevi ve ilahi hakikatleri tadarak iç tecrübe ile vasıtasız 

olarak elde ettikleri bilgiye verilen isimdir. Ariflere göre gerçek marifet, her şeydeki zenginliği 

bir tarafa koyup, Allah Teâla ile beraber olmanın zenginliğine ermektir. Tasavvufta Allah'a 

saygının kalpte yer etmesi olarak da tarif edilen marifet, kelam ve felsefede ilimle eş anlamlı 

olarak umumiyetle de bilgi manasına kullanıldığı gibi "mirifetullah" şeklinde ve Allah 

hakkındaki bilgi için de kullanılmıştır. Tasavvufta arif, marifet ehline verilen isimdir. Marifet 

eşyanın hakikatleri indi ilahide nasıl ise öylece keşfen bilinmesi veya amel, takva ve sülükten 

hâsıl olan bir ilimdir. Marifet, arifin kalbinde zahir olan bir nurdur. Bu nur kalpten cismani 

âlemi çıkarır. Kalp aynasındaki pasları silebilmek için, kalbi kötü huylardan temizlemek ve iyi 

huylarla bezemek gerekir. Kalbin parlaklığı Allah Teâlâ’ya olan teveccüh nispetindedir. 

Nitekim Allah dostları, "Gönül mirat-ı rahmandır, siva'dan kalbini pak et" buyurmuşlardır.' 24 

(Tasavvuf· İlmi ve Akademik Araştırma Dergisi, Ankara 2004, Tasavvuf Tarihinde Arif 

Kavramı, İsa ÇELİK Yar. Doç. Dr.,Atatürk Ü. İlahiyat Fakültesi.) 
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4. SONUÇ 

Din bir şemsiye kabul edilirse, bu şemsiye altında akait, ibadet, hukuk ve terbiye gibi 

hayatla ilgili birçok bilgi bulabiliriz. Bu bilgilerden en önemlisi de ahlaki bilgidir. Tasavvufun 

da üzerinde durduğu gibi ilim nazaridir, marifet ise keşiftir, tecrübedir. Bilgiye ulaşılabilir ama 

deruni bilgiye, marifatullaha ulaşmak ise kul için esastır. Buna masiva ve mânialar engel 

olmaktadır. Nefs ise en büyük engeldir. Peygamberimizin en büyük dualarından biri de 

‘’Allah’ım beni göz açıp kapayınca kadar dahi nefsimle baş başa bırakma’’ duasıdır. Tasavvufi 

bilgi bunu amaçlar ve bu temel saflığı yakalamaya çalışır. Tam bu noktada Herevi tasavvufa ve 

bilgi usulüne yeni bir bakış kazandırmıştır. Hem bilgi bütünlüğünü savunmuş hem de zahiri ve 

batıni bilgi elde etme yollarını tanzim etmiştir. Kendi döneminde yaptığı çalışmalarla da sonraki 

dönemlere örnek olmuştur.  
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Özet 

İslam Hukuku olarak da adlandırılan fıkıh, bir mesele hakkında hüküm verirken, mevzuyu belirli usûl 
ve kaideler çerçevesinde değerlendirmektedir. Fıkhın hüküm verirken yaptığı değerlendirme metodu ve 
bakış açısı temel olarak fıkıh usûlü ve kavaid kitaplarında mevcut olmakla beraber, onun fazlasıyla 
karmaşık güncel meselelerdeki bakış açısını ve hüküm verme metodunu anlamak her zaman kolay 
olmamaktadır. Bu nedenle, şimdilerde belki de en güncel ve karmaşık mesele olan Bıtcoın meselesinin 
fıkhî olarak değerlendirilmesi, fıkhın güncel bir meseleye bakış açısını ve hüküm verme metodunu 

anlamak için yeterince bilgilendirici olacaktır. Bu makalede, Bitcoin meselesi garar, maslahat-ı mürsele, 
bey’ul ma’dûm, kumar ve miras hukuku gibi fıkhın temel prensipleri ve konuları çerçevesinde 
değerlendirilerek, hüküm verme amacı güdülmeden fıkhın güncel meselelere bakış açısı Bitcoin örneği 
üzerinden ortaya konulmaya çalışılacaktır.   
Anahtar Kelimeler: Bitcoin, Block-zinciri, Fıkıh, Garar, Bey’ul Ma’dûm, Kumar, Miras, Maslahat-ı 
Mürsele 

Summary 

When Fiqh which is also entitled as Islamic Law adjudicates about a matter, it discusses the matter 
pursuant to certain methods and bases. Even though these methods and bases which are used for 
adjudicating are included basically in the books of procedures and regulations of Fiqh, it is not always 
easy to understand the viewpoint and adjudication methods of Fiqh about the current matters which are 

exceedingly complicated. Therefore, the legal evaluation of Bitcoin which is the most current and 
complicated matter nowadays will be quite informative in order to understand the viewpoint and 
adjudication methods of Fiqh against a current matter. In this paper, by considering Bitcoin in the frame 
of garar, maslahat-ı mursele, bey’ul ma’dum, gambling and inheritance, the perspective of Fiqh against 
current matters will be presented without conducting any adjudication purpose.  
Keywords: Bitcoin, Block-chain, Fiqh, Garar, Bey’ul Ma’dum, Gambling, Inheritance, Maslahat-ı 
Mursele 
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GİRİŞ 

Son yüzyıldaki teknolojik gelişmeler, tarihin hiç bir döneminde görülmemiş yenilikleri 

toplumsal hayata dâhil etmiştir. Bu yenilikler, çoğunlukla bireysel ve toplumsal değişimlere ve 

dönüşümlere neden olmuştur. Bu değişim ve dönüşümler, toplumları özellikle hukuki alanlarda 

yeni kurallar koymak ve bu kuralları uygulamak durumunda bırakmıştır. Müslüman bireylerin 

ve toplumların hayatlarını düzenleyen hukuki kurallar ise fıkıh tarafından belirlenmekte; 

Müslümanlar, devlet tarafından uygulanıp uygulanmamasına bakmaksızın fıkhın ortaya 

koyduğu hükümlere göre yaşamaya gayret etmektedirler.  

 

İslam Hukuku olarak da adlandırılan fıkıh, bir mesele hakkında hüküm verirken, mevzuyu 

belirli usûl ve kaideler çerçevesinde değerlendirmektedir. Fıkhın hüküm verirken yaptığı 

değerlendirme metodu ve bakış açısı temel olarak fıkıh usûlü ve kavaid kitaplarında mevcut 

olmakla beraber, onun fazlasıyla karmaşık güncel meselelerdeki bakış açısını ve hüküm verme 

metodunu anlamak her zaman kolay olmamaktadır. Bu nedenle, şimdilerde belki de en güncel 

ve karmaşık mesele olan Bitcoin meselesinin fıkhî olarak değerlendirilmesi, fıkhın güncel bir 

meseleye bakış açısını ve hüküm verme metodunu anlamak için yeterince bilgilendirici 

olacaktır.  

 

Fıkhın bir mesele hakkında hüküm verebilmesi için ilk olarak o meselenin ne olduğunu ve 

kavram çerçevesini tam olarak anlaması gerekir. Aksi takdirde isabetli bir değerlendirme 

yapması ve hüküm vermesi mümkün değildir. Bu nedenle, ilk önce Bitcoin’in ortaya çıkışı, 

temel özellikleri, çalışma prensibi ve olası etkileri belirli kavramlarla birlikte incelenecek, daha 

sonra mesele fıkhın temel prensipleri ve konuları çerçevesinde değerlendirilmeye çalışılacaktır. 

Bu değerlendirme yapılırken hüküm verme amacı güdülmeyecek; fıkhın güncel meselelere 

bakış açısı Bitcoin örneği üzerinden ortaya konmaya çalışılacaktır. 

1.Bitcoin Nedir? 

Ortaya çıkışı 2008 yılındaki küresel finansal kriz sonrasına denk gelen Bitcoin (Vigna & Casey, 

2017), 31 Ekim 2008 tarihinde, gerçek kimliği bilinmeyen Satoshi Nakamoto’nun “Bitcoin: A 

Peer-to-Peer Electronic Cash System” (Bitcoin: Bir Uçtan-uca Elektronik Ödeme Sistemi) adlı 

makaleyi yayınlamasıyla başladı (Fargo, 2016). 

 

Kurucusu olan Satashi Nakamoto’nun tanımıyla Bitcoin, üçüncü parti bir finansal kuruluşa 

gerek duymaksızın bir kişiden başka bir kişiye internet üzerinden, direkt olarak para gönderme 



327 
 

sistemidir (Nakamoto, 2018). Mevcut finansal düzende bir kişiye internet üzerinden para 

gönderebilmek (Havale, EFT vb.) veya internet tabanlı bir sistem üzerinden ödeme yapabilmek 

için üçüncü parti, güvenilir bir finansal kuruluşa ihtiyaç vardır. Bu üçüncü parti kuruluşlar 

genellikle bankalar ile yaygın olarak Visa-Master Card ikilisidir. 

 

Bitcoin, asıl olarak bir ödeme sistemidir. Ancak şu an alınıp satılan ve borsalar üzerinde işlem 

gören bir değer olduğu için paradan ziyade mal ya da yatırım aracına benzemektedir. Değeri 

yeteri kadar yükseldiğinde ve değerindeki aşırı dalgalanmalar son bulduğunda; yani Bitcoin 

kendisini bir değer biriktirme aracı olarak kanıtladığında onu artık bir para birimi olarak 

tanımlamak mümkün olabilecektir (Vigna & Casey, 2017). 

 

Genel bir tanım yapmak gerekirse, Bitcoin, adem-i merkezî (decentralized), güvenilir üçüncü 

bir tarafa gerek duymaksızın, taraflar arası uçtan-uca (peer-to-peer) para transferine olanak 

sağlayan, açık kaynak kodlu, kriptografik bir elektronik (dijital) ödeme sistemidir (Vigna & 

Casey, 2017). 

a. Adem-i merkezîdir. Yani herhangi bir merkezi ve merkezî otoritesi yoktur. 

İnternet üzerindeki ağ tipleri temel olarak üç farklı şekilde olabilmektedir: Tek 

merkezli ağ, çok merkezli ağ ve dağıtık ağ (Şekil-1) (Çarkacıoğlu, 2016). İnternet 

tabanlı olarak kurulan sistemler, kurucusunun amacına ve ihtiyacına göre bu farklı 

ağ tiplerinden birini kullanmaktadır. Örneğin; tüm bilgilerin tek merkezde 

toplanması ve yönetilmesi isteniyorsa “tek merkezli ağ” tipi kullanılır. Tek merkezli 

ağı yönetmek diğerlerine göre daha kolaydır. Ancak merkeze bir saldırı olduğunda 

ya da merkez çöktüğünde tüm sistem zarar görür ve çöker. Dağıtık ağ tipinde ise 

ağdaki tüm bilgisayarlar eşit derecede öneme sahiptir. Ağdaki veriler tek bir 

merkezde değil ağ üzerindeki bütün düğümlerde (node) tutulmaktadır. Bu nedenle 

düğümlerden biri veya bir kısmı zarar gördüğünde, sistem diğer düğümler üzerinden 

çalışmaya devam eder. Herhangi bir merkezin, yani otoritenin olmadığı bu ağı 

kullanan sistemde bir değişiklik yapılmak istendiğinde konsorsiyum aranır. Yani 

herhangi bir değişikliğin devreye girebilmesi için salt çoğunluğun onayı şarttır. 

Bitcoin de dağıtık ağ yapısını kullanan adem-i merkezî bir internet ağına sahiptir.  

Bu nedenle sistemde değişiklik gücüne sahip herhangi bir otorite yoktur. (Vigna & 

Casey, 2017). 
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Şekil-1 İnternet Ağ Topolojileri 

b. Üçüncü bir tarafa ihtiyaç yoktur. İnternet üzerinden yapılan mevcut ödeme veya 

para transferi işlemlerinde her zaman bir aracı yani üçüncü bir taraf gereklidir. 

Genellikle banka ve/veya Visa, MasterCard, Western Union gibi kuruluşlar bu 

aracılık hizmetini yerine getirmektedir. Bitcoin sistemi üzerinde değer transferi 

yapılırken herhangi bir aracıya/üçüncü tarafa ihtiyaç yoktur. Transfer bilgilerini 

tutma, geçersiz transfer kontrolü, transfer işleminin gerçekleşmesi ve benzeri 

işlemler herhangi bir merkez tarafından değil bizatihi Bitcoin sistemi üzerinde 

otomatik olarak gerçekleşir. Hesabında Bitcoin bulunan birisi, hiçbir kimsenin 

kontrolüne, sınırlamasına ve engeline takılmadan başka bir Bitcoin hesabına transfer 

gerçekleştirebilir.   

c. Taraflar arası uçtan-uca (peer-to-peer) para transferine olanak sağlar. Bir 

internet terimi olan “uçtan-uca” terimi, bir internet ağındaki bilgisayarların 

birbirleriyle sunucu olmaksızın doğrudan iletişim kurabilmesini ve veri (data) 

paylaşabilmesini ifade eder (Şekil-2). Uçtan-uca internet ağında bulunan bir 

bilgisayar (uç), diğer bir bilgisayara merkezi bir sunucu olmaksızın veri 

gönderebilir. Diğer bir ifadeyle bu ağda bulunan her bilgisayar hem sunucu (server) 

hem de kullanıcıdır (client). Bu altyapı sayesinde Bitcoin sistemindeki her hesap 

(cüzdan) sahibi kullanıcı diğerine doğrudan Bitcoin gönderebilmektedir (Nakamoto, 

2018).  
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Şekil-2 Merkezi sunuculu ve uçtan-uca ağ tipleri 

d. Açık kaynak kodludur. “Açık kaynak kodu” terimi bilgisayar programcıları 

arasında ücretsiz olarak gönüllü yazılımcılar tarafından geliştirilen ve herkesin 

kullanımına ücretsiz olarak sunulan isteyen kişi tarafından incelenmesi, 

kopyalanması ve geliştirilmesi yasal olan yazılımların kodlarını ifade etmek için 

kullanılmaktadır. “Açık” ifadesi yazılım kodlarının herkese açık olmasından 

dolayıdır. “Açık kaynak kodlu” yazılımların kodları herkes tarafından incelenebilir 

olduğundan bu yazılımlar ve sistemler tamamen şeffaftır. Bitcoin’in kök yazılımı 

açık kaynak kodludur. Kök yazılımının açık kaynak kodlu olması Bitcoin’i tamamen 

şeffaf bir sistem kılmaktadır. Sistemin nasıl çalıştığı, arka tarafında nasıl bir 

algoritmanın işlediği herkes tarafından bilinebilmektedir. Sistemin en önemli 

özelliklerinin başında da bu şeffaflık gelmektedir (“What is open”, n.d.). 

e. Kriptografiktir. Kriptografi, bilginin gizliliğinin ve korunmasının önemli olduğu 

ilk andan itibaren kullanılmaya başlanan ve günümüzde daha çok bilgisayar 

sistemlerindeki veri transferlerinin korunmasında kullanılan matematiksel bir 

yöntemdir. Anahtarsız, açık anahtarlı, kapalı anahtarlı kriptoloji yöntemleri 

mevcuttur (“Kriptografi”, 2018). Bitcoin açık ve kapalı anahtarlama yöntemini 

birlikte kullanmaktadır.  

f. Elektroniktir. Bitcoin sistemi tamamen elektronik ortamda çalışmaktadır. Yani 

elektronik bir ödeme sistemidir. Banknot benzeri basılı bir formatı ve kullanımı 

yoktur. Elektronik olması nedeniyle Bitcoin tamamen sanal bir sistemdir.  

1.1.Çalışma Prensibi 

BITCOIN sistemi “node” (düğüm) adı verilen, dünya geneline yayılmış, Bitcoin kök 

yazılımının yüklü olduğu madenci bilgisayarları (işlemcileri) tarafından işletilir. Bitcoin kök 

yazılımı, bu düğümlerden Bitcoin ağını oluşturarak sistemin otomatik olarak işlemesini sağlar 

ve “mutabakat” esasına dayalı şekilde işler.  

Bu düğümleri sistemde tutan ve hizmet ettiren “teşvik” Mekanizmasıdır. Sistem her on 

dakikada bir 1 blok oluşturacak şekilde tasarlanmıştır. Sistem bu blokların oluşturulması için 

her seferinde zorluğu değişken olan bir problem çözmeyi şart koşar. Bu problem aşağıda 

anlatılacak iş ispatı (proof of work) için çözdürülmektedir. Çözülmesi istenen problemin 

zorluğu, sistemdeki toplam işlemci gücüne göre yaklaşık on dakikada bir problem çözülecek 

şekilde ayarlanır (Antonopoulos, 2018).  Problemi çözen madenci ilgili bloğu oluşturur ve 

sisteme duyurur. Bloğun doğruluğu sistemdeki diğer düğümler tarafından doğrulanır ve ilgili 
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blok blok-zincirine eklenir. Blok oluşturan, yani problemi çözen kişiye belirli bir Bitcoin ödülü 

yani “teşvik” verilir. Bu ödül sistemin başlangıcında 50 BTC olarak başlamıştır ve her dört 

yılda bir yarıya inmektedir. Bugün verilen ödül blok başına 12.5 BTC’dir. Bu ödülün 

azalmasıyla ve madencilerin artmasıyla azalabilecek teşvik, transfer ücretleriyle 

desteklenmektedir. Yani bloğu oluşturan bir madenci sistemin kendisine verdiği 12.5 BTC’nin 

yanında, bloktaki transferler için göndericilerin kendilerinin belirlediği transfer ücretlerinin 

toplamını da ödül olarak almaktadır. Bu transfer ücretleri göndericiler tarafından transferi öne 

almak için işleme eklenen ücretlerdir. Aksi takdirde herhangi bir transfer ücreti şart değildir. 

Sistemin çalışma akışı Şekil-3 üzerinde anlatılmıştır.  

 

Şekil-3 Bitcoin çalışma akışı 

2.Dijital İmza 

Dijital imza, gizli (private) ve açık (public) anahtardan oluşan bir şifreleme yöntemidir. Açık 

anahtar, gizli anahtardan Elliptic Curve Multiplication (ECM) fonksiyonu kullanılarak elde 

edilir. Bu fonksiyon tek taraflı bir fonksiyondur. Yani açık anahtardan gizli anahtara erişmek 

pratikte imkânsızdır. Gizli anahtar 256 adet ardışık 0 veya 1'lerin diziliminden oluşmaktadır. 

Yani 2256≈1.15×1077 farklı sayıda gizli anahtar üretilebilir. Açık anahtardan gizli anahtarı 

bulmak isteyen bir kişinin 1077 farklı sayıda ihtimali tek tek ECM fonksiyonundan geçirerek 

karşılaştırma yapması gerekir. Gözlemlenebilen evrende yaklaşık 1080 atom olduğu 

(Villanueva, 2015) düşünüldüğünde bu sayının ne kadar büyük olduğu anlaşılabilir. Mevcut 
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süper bilgisayarlarda bu tarz bir deneme milyar kere milyar yıl sürecektir. İleride kuantum 

bilgisayarlar kullanılsa bile Bitcoin ağındaki düğümlerin mutabakatı ile fonksiyonun zorluğu 

arttırılarak güvenlik korunmaya devam edilebilir (Çarkacıoğlu, 2016). 

Dijital imzanın kullanımı şu şekildedir: Gönderici göndermek istediği mesajı gizli anahtarı ile 

imzalar ve mesajla birlikte gizli anahtardan üretilmiş açık anahtarını da gönderir. Açık anahtarın 

göndericiye ait olduğu herkes tarafından bilinebilir. Alıcı gönderilen mesajı ve açık anahtarı 

kullanarak gelen mesajın göndericiden geldiğini matematiksel olarak doğrular (Acar, 2018). 

Şekil-4’teki şemada dijital imza kullanımı görsel olarak gösterilmiştir. Bitcoin sisteminde 

ayrıca açık anahtardan özet fonksiyonları kullanılarak cüzdan adresi oluşturulur. Bitcoin’de 

kullanılan temel özet fonksiyonu SHA-256 hash fonksiyonudur.  

 

Şekil-4 Dijital imza çalışma prensibi 

A) SHA-256 

Bitcoin, işlemlerinde SHA-256 isimli kriptografik özet fonksiyonu kullanılır. SHA-256 en 

güvenilir özetleme fonksiyonlarındandır. Teorik olarak, 256 adet ardışık 0 veya 1 ile, 

2256≈1.15×1077 farklı özet elde edilebilir. Mesajdaki en ufak değişiklik tamamen farklı bir özet 

oluşmasında neden olur. Şekil-5’te görüldüğü üzere bir harfin büyükten küçüğe dönmesi bile 

hash özetini tamamen farklı bir hale çevirmektedir. Özetten mesaja ulaşmak matematiksel 

olarak imkânsızdır (Çarkacıoğlu, 2016). 
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Şekil-5 SHA-256 hash fonksiyonu özet örneği 

A.a.İş İspatı (Proof of Work) 

İş ispatı yöntemi, temelde, bir siteme toplu saldırı olmasını engellemek için kullanılan bir 

yöntemdir. İlk olarak e-mail kullanıcıları için anti-spam Mekânizması olarak kullanılmıştır. 

Aynı anda milyonlarca e-mailin tek bir adrese gönderilerek saldırıda bulunulması, belirli sürede 

bir iş yapılması e-mail göndermek için şart koşularak engellenmiştir (Çarkacıoğlu, 2016). 

Bitcoin sistemi için iş, transfer bilgilerinden ve bir önceki blok özetinden oluşan bir bloğun hash 

özetleme fonksiyonu kullanılarak hedef bir özet formatına ulaşılması problemi; ispat ise bu 

problemin çözümüdür. Süre yaklaşık 10 dakika olarak ayarlanmaktadır Madenciler, önceki 

hash özetini, bloğa ekleyeceği transfer bilgilerini ve “nonce” değerini kullanarak sistemin 

verdiği ve başında belirli adet 0 olan bir özet formatına ulaşmaya çalışır. Burada önceki hash 

özeti ve transfer bilgileri sabit değerlerdir. Madenciler hedef özeti “nonce” değerini değiştirerek 

ulaşmaya yani problemi çözmeye çalışırlar (Nakamoto, 2018).  

Şekil-6’da içeriği verilen bloklardan bir tanesinde değişiklik yapmak isten biri, o blokla ve 

sonraki bütün bloklarla ilgili tüm problemleri tekrar çözmek zorundadır. Bu da ağın toplam 

işlemci gücünün salt çoğunluğunu elinde bulundurmadıkça matematiksel olarak mümkün 

değildir. İş ispatının temel amacı da bu tarz manipülasyonların önüne geçmektir.  

 
Şekil-6 Bitcoin blok içeriği 

Mesaj SHA-256 1e868828c1625fded490638890456852d8818fa1176302
8c0ddb695e9332bc82 

 

mesaj SHA-256 90ccb74816866ce720a6b5bd2137ed1730e656426f2b60
a35eOd9ble93942dcd 
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A.b.Blok-zinciri (Block-chain) 

Blok-zinciri (block-chain), belirli periyotlarla oluşan ve temel olarak transfer bilgilerini içeren 

blokların birbirlerine zincirleme olarak bağlanması ile oluşur. Bu zincirin amacı Bitcoin’in 

ortaya çıkışından itibaren gerçekleşen bitcoin transferlerini kayıt ve güvence altına almaktır. 

Diğer bir ifadeyle blok-zinciri Bitcoin’in küresel hesap defteridir. Bu hesap defteri şeffaf ve 

herkese açıktır. Blok-zinciri veri kayıtları, tüm uçlarda birbirinden bağımsız olarak 

saklandığından veriler güvence altındadır (Çarkacıoğlu, 2016).  

 

Blok-zincirindeki bloklar yukarıda anlatılan iş ispatı sonucu oluşturulur ve zincire bağlanır. 

Blokların birbirine bağlanması, her blok oluşurken bir önceki bloğun hash özetini de girdi 

olarak almasıyla sağlanır. Yani transfer bilgileriyle birlikte bir önceki bloğun hash özeti de girdi 

olarak alınır ve “nonce” değeri değiştirilerek başında belirli adetlerde 0 bulunan özet 

fonksiyonuna ulaşılmaya çalışılır. SHA-256 hash fonksiyonu kullanılarak bulunan hedef özet 

formatı bulunduğu anda blok oluşturulur ve Bitcoin ağında duyurulur. Diğer uçlar tarafından 

da doğrulanan blok zincire bağlanarak bir sonraki bloğa geçilir ve bu işlemler periyodik olarak 

devam eder. Şekil-7’deki şemada blokların içeriği ve blok-zincirinin oluşumu gösterilmiştir.  

 

Şekil-7 Blok-zinciri (Block-chain) 

Yukarıda anlatıldığı üzere SHA-256 hash fonksiyonun girdisindeki en ufak bir değişiklik özetin 

tamamen farklı olmasına neden olmaktadır. Bu nedene, geçmiş bir blokta manipülasyon 
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yapmak isteyen birisinin oluşturduğu blok özeti de farklı olacak ve sistemin geri kalanından 

farklı bir özet zinciri meydana gelecektir. Bu farklı zincir de diğer uçlardaki zincirle 

karşılaştırıldığında farklı olduğu için sistem tarafından kabul görmeyecek ve otomatik olarak 

sistem dışına atılacaktır, zira Bitcoin sistemi, her zaman işlem gücünün çoğunluğunu oluşturan 

uçlar tarafından mutabık kalınan blok-zinciri üzerinden devam edecek şekilde tasarlanmıştır.  

3.Bitcoin’in Özellikleri 

Bitcoin’in yukarıda anlatılan çalışma prensibi göz önüne alındığında Bitcoin’in aşağıdaki 

özellikleri haiz olduğu söylenebilir: 

a. Bağımsızdır 

b. Güvenlidir 

c. Şeffaftır 

d. Erişimi ve kullanımı kolaydır 

e. Düşük maliyetlidir 

f. Mahremiyet sağlar 

g. İzin gerektirmez 

h. Hafızalıdır 

i. İşlemler geri alınamaz 

a. Bağımsızdır. Bitcoin borç değil, değer taşıyıcıdır. Banka hesaplarındaki paralar, 

bir tür borç senedidir. Bir hesap, bir bankanın müşterisine olan borcunu temsil eder. Bitcoin bir 

borcu temsil etmez. Banka ve hükümetlerin, banka hesapları üzerindeki kontrol güçleri 

Bitcoin’de yoktur. Hiçbir güç Bitcoin'in kullanılmasını engelleyemez, yapılan işlemi geri 

alamaz.  

Devletler para arzıyla ve kısıtlamasıyla bankadaki paranın değerini etkileyecek (enflasyon ve 

deflasyon) mali kararlar alabilirler. Oysa Bitcoin arzı üzerinde banka ve devletlerin etkisi 

yoktur. Sisteme dışardan para arzı yapılamaz, dolayısıyla enflasyon oluşmaz. Para arzı, başarılı 

blok oluşturan madencilere verilen ödüller şeklindedir. (Vigna & Casey, 2017) Bitcoin sistemi, 

2140 yılına kadar dolaşımda toplam 21.000.000 bitcoin olacak şekilde tasarlanmıştır. Bu 

tarihten sonra hiçbir şekilde bitcoin arzı olmayacaktır. (Antonopoulos, 2018)   

 

Sistemin belirli bir sunucusunun olmaması ve dağıtık yapının tüm dünya geneline yayılmış 

olması sistemin bir devlet veya organizasyon tarafından devre dışı bırakılmasını imkânsız hale 

getirmektedir. Sistemin değiştirilmesi ancak toplam işlem gücünün %51’ine sahip olunması ile 
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mümkündür. (Nakamoto, 2018) Sitemin tamamen kapatılması ise ancak dünyadaki tüm 

internetin kapatılmasıyla gerçekleştirilebilir.  

b. Güvenlidir. Block-zinciri teknolojisine dayanan 2 taraflı bir güven söz 

konusudur: 

i. “İkili harcamayı” imkânsız hale getirerek dijital dolandırıcılığa engel olunması 

ii. Blok kayıtlarının tutulması ve tutulmaya devam edilmesini sağlama konusunda 

motive etmek için para çıkarmadaki teşvikler  

Bu özellikler merkezi olmayan bir güven Mekânizmasının temellerini oluşturmaktadır. Dijital 

itibari para transferi işlemlerinde güvenilen bir aracıya ihtiyaç duyulurken, Bitcoin'de aracıya 

ve güvene ihtiyaç yoktur. Aracılık sisteminin maliyetleri yüksektir ve güvenlik açıklarına 

gebedir.  

 

İster bir bilgisayar programı ile oluşturulan adem-i merkezî kriptopara olsun, isterse de bir 

hükümet tarafından basılan geleneksel “kağıt” para olsun bir para birimi, toplumun güvenini 

kazanmalıdır. Bitcoin sisteminde güven bir kişi ya da kuruluşa değil matematiksel olarak 

güvenilirliği ispatlanmış kriptografik dijital imzalama metotları kullanılarak gerçekleştirilir 

(Vigna & Casey, 2017). Kötü niyetli kişilerin veriler üzerinde manipülasyon yapması, gizli/açık 

anahtar şifreleme yöntemi kullanılması sebebiyle mümkün değildir. 

 

Şeffaftır. Bitcoin ağı merkezi değildir. Herhangi bir aracı, yönetici, denetleyici yoktur. Uçtan-

uca (P2P) birbirine bağlı, gönüllü katılım sağlayan bilgisayarlardan oluşur. Bağlı tüm 

bilgisayarlar açık kaynak kodlu aynı kök yazılımı çalıştırırlar, hepsi tarafından tüm işlemler 

görünür. İsteyen herkes tüm işlem geçmişini tutabilir veya istedikleri an diğer uçlardan işlem 

geçmişini çekebilirler. Ancak belirtmek gerekir ki görülen işlemlerde yalnızca dijital rumuzlar 

olan cüzdan bilgileri yer alır. Kişi bilgilerine erişmek imkânsızdır.  

 

İşlemler şeffaf, hızlı ve küreseldir. 2009 yılındaki ilk Bitcoin arzından bu yana gerçekleştirilen 

tüm işlemler isteyen herkes tarafından görülebilir durumdadır. Yapılan işlemler neredeyse aynı 

anda tüm dünyadaki Bitcoin ağına dağıtılır ve kısa süre içerisinde onaylanır. (Nakamoto, 2018) 

c. Kolay erişim ve kullanım imkanı vardır. Bitcoinler internet erişimine sahip 

herhangi biri tarafından evden ya da mobil cihazlardan açılabilen dijital hesaplarda ya da 

cüzdanlarda tutulmaktadır. Bir hesap açmak için bankaya gidilmez ve kimlik ibraz için bir 

belge ya da kanıta ihtiyaç duyulmaz. Yine aynı şekilde internet erişimi olan herhangi bir 

cihazdan tüm Bitcoin işlemleri gerçekleştirilebilir (Vigna & Casey, 2017).  
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d. Düşük maliyetlidir. Sistem Bitcoin transferi için banka vb. üçüncü bir tarafa 

ihtiyaç duymadığından dolayı düşük maliyetlidir. 2018 Aralık ayı itibariyle ortalama işlem 

maliyeti yaklaşık 21 USD civarındadır (“Bitcoin İstatikleri”, 2018). 

e. Mahremiyet sağlar. İşlemler anonimdir çünkü takma adlarla yapılır. İşlemlerin 

gerçek kişilerle, kuruluşlarla, banka hesaplarıyla bağlantısı yoktur. Transfer işlemleri Bitcoin 

adresleri arasında gerçekleşir. Tüm işlemler herkes tarafından görülebilir ancak görülebilen 

sadece dijital adresler arası transfer bilgileridir. Bitcoin sistemi üzerinden şahıs bilgisine 

ulaşmak mümkün değildir, zira Bitcoin adresleri dijital rumuzlardır ve anonimdir (Nakamoto, 

2008). 

f. İzin gerektirmez. İşlem yapmak için hiçbir kimseden veya kuruluştan izin 

alınması gerekmez. Hiç kimse işlem yapılmasına engel olamaz. 

g. Hafızalıdır. İtibari fiziksel parada işlemlerin hafızası yoktur. Bitcoin işlem 

hafızası ise küresel hesap defteri olan Blok-zinciri veritabanlarında tutulur. Bitcoin kullanacak 

birinin, Bitcoin sahibi olup olmadığı daha önceki kayıtlarına bakılarak doğrulanır (Nakamoto, 

2018). 

h. İşlemler geri alınamaz. Hiçbir otorite, devlet, kişi, bilgisayar programcısı, hatta 

sistemi tasarlayanlar dahi, bir madenci tarafından onaylanıp diğerlerince de kabul edilmiş ve 

Blok-Zincir'e yazılmış bir işlemi değiştiremez, geri alamaz. İşlem gücünün salt çoğunluğu 

dürüst madencilere ait olduğu sürece bu imkânsızdır (Nakamoto, 2018).  

4.Riskeler 

Bitcoin'in para arzı sınırlı olduğundan hiperenflasyon sebebiyle değerinin düşmesi beklenmez. 

Fakat teknolojik başarısızlıklar, Bitcoin karşısında diğer para birimlerinin aşırı değer 

kazanması, politik konular ve ülkelerin düzenlemeleri Bitcoin'in değerini düşürebilecektir 

(Vigna & Casey, 2017). 

 

Bitcoin’in dolar cinsinden değeri 2013’ün ilk 11 ayında yüzde 8500 artmış, daha sonra takip 

eden altı ay içerisinde değerinin üçte ikisini kaybetmiştir. 2017 yılı sonunda ise tarihinin en 

yüksek değeri olan 19,500 USD civarını görmüş ancak yaklaşık 1 yıl sonra, 2018 yılı sonunda 

1 bitcoinin değeri 3,400 USD seviyesine düşmüştür. Bu da yaklaşık %83 değer kaybı anlamına 

gelmektedir (Bkz. Şekil-8). Böyle bir sisteme tüm birikimleri yatırmak oldukça riskli 

görünmektedir.  
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Şekil-8 Bitcoinin Piyasa Değeri Eğrisi (Son 2 yıllık) 

Bununla birlikte, Bitcoin ve diğer kriptoparalar için asıl riskli alan kriptopara borsalarıdır. 

Mevcut durumda değişiminin Bitcoin borsaları üzerinden olması ve bu borsaların hacklenmesi 

sonucu Bitcoinlerin çalınması riski vardır. İlk Bitcoin borsası olan Mt.Gox'un hacklenmesi 

sonucu bugünkü değeri yaklaşık 3 milyar USD olan 870.000 BTC çalınmıştır. En son 2018 yılı 

Haziran ayında dünyanın en büyük kriptopara borsalarından biri olan BITHUMB, hacklenmesi 

sonucu 31.5 milyon $ değerindeki kritoparanın çalındığını duyurmuştur (Köse, 2018). Bugüne 

kadar kriptopara borsalarından bugünkü değeri yaklaşık 1,3 milyar USD olan toplam 380,000 

BTC çalınmıştır (CipherTrace, 2018). Hesap bilgilerinin soğuk cüzdan adı verilen internete 

bağlı olmayan ortamda tutulmasıyla bu tarz durumların önüne geçilebilir. Ancak Bitcoinin hâlâ 

paradan ziyade anlık alınıp satılan bir değer aracı olmasından dolayı cüzdanların anlık erişime 

hazır internete bağlı ortamda tutulması tercih edilmektedir.  

 

Yukarıda anlatılan tüm hırsızlık olayları kriptopara borsaları üzerinden gerçekleştirilmiştir. 

Bugüne kadar Bitcoin sistemi üzerinden gerçekleşen herhangi bir dolandırıcılık ya da hırsızlık 

olayı vaki değildir.  Bitcoin'in değeri, diğer her türlü mal, ürün ve parada olduğu gibi, talep ve 

arzın dengelendiği noktada oluşur. Bitcoin'in değeri, coğrafi olarak uygunluğu, yaygınlığı, 

kabul edilirliği, yatırımcının ona olan güveni, gerçek hayatta ödeme aracı olabilmesi ve 

marketin o anki duyarlılığı ile ilişkilidir (Çarkacıoğlu, 2016, s.17). Şekil-10’daki grafikte 

görüleceği üzere Bitcoin’in bugünkü toplam piyasa değeri 59 milyar dolar civarındadır.  
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5.Bitcoin’in Etkileri 

Bu denli büyük çapta bir yeniliğin elbette birçok etkileri olacaktır. Bitcoin, dünyayı teknolojik, 

siyasi, iktisadi ve sosyolojik olarak etkileme potansiyeline sahip bir yeniliktir.  

i.Teknolojik. Kendi kendine işleyebilen güvenilir bir bilgi transfer yöntemi olan blok-

zinciri (block-chain) teknolojisini dünyaya kazandırmıştır. Blok-zinciri en az internet 

kadar önemli bir buluştur veri tabanını merkezi sunucu ya da sunucular yerine dağıtık 

bir ağda tutmaya imkân verdiği için saldırılara karşı sağlamlık sağlar. Ayrıca veri 

saklama ve işletme maliyetlerini minimuma indirir. Başta Endüstri 4.0 olmak üzere 

birçok yeni nesil otonom sistemin işlemesinde blok-zinciri teknolojisi önemli bir yer 

tutacaktır.  

ii.Siyasi. Bitcoin ile halk tarafından kullanılabilecek ve kullanılmakta olan bir para ilk 

defa devlet otoritesinden bağımsız bir şekilde tedavüle sokulmuş ve yaygınlaşmıştır. 

Devletin gücünün bir göstergesi olan paranın bu şekilde tedavüle sokulması devlet 

otoritesini sarsacak bir olaydır. Ayrıca, mevcut itibari parayı değiştirerek itibara olan 

ihtiyacı da azaltabilecek bir durumdur. Dolar merkezli küresel ekonominin dolara 

bağımlılığını azaltarak, ABD’nin dolarla istediği gibi oynayarak diğer ülkeler 

üzerinde kurduğu tahakkümü zayıflatmaya imkân vermektedir. Küresel para 

transferlerinin kontrolünü ve denetlemesini ABD’nin elinden alarak ABD’den 

bağımsız ticaret yapmanın yolu açılacaktır.  

iii.İktisadi. Bankaları aracı kurum olmaktan çıkararak banka otoritelerini sarsabilecek 

bir sistemdir. Bankalara ve Visa/MasterCard gibi kuruluşlara ödenmek zorunda 

kalınan yüksek ödeme ve transfer masraflarının çok daha düşük seviyelere 

indirilmesi mümkün hale gelecektir. Kredi kartı ödemeleri, nakit kartı işlemleri ve 

diğer bankacılık işlemlerden yalnızca Visa üzerinden 2017’te geçekleşen 10.2 trilyon 

dolarlık işlemlerin kullanıcılara olan masrafı 22.9 milyar dolar olmuştur (Visa, 

2017). Bitcoin bu masrafların azaltılmasını ve tekrar kullanıcılara dönmesini 

vadetmektedir. Ayrıca başta ABD gibi ülkelerin karşılıksız para basmalarından 

kaynaklı enflasyon ve değer kayıplarının önüne geçilebilmesine de imkân 

vermektedir. Microsoft, DELL ve Expedia gibi büyük şirketlerin Bitcoin ile ödemeyi 

kabul etmesi Bitcoin’in giderek yaygınlaştığını göstermektedir.  

iv.Sosyolojik. Paranın dönüşümü, toplulukların kültürel dönüşümleriyle çok yakından 

ilişkilidir. Gayriresmî Biyografi kabının yazarı Felix Martin paraya bir “nesne” 
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olarak odaklanmanın, bu buluşun ortaya çıkardığı güçlü medeniyet Kur’an kuvveti 

göz ardı etmek olduğunu savunmaktadır ve parayı “sosyal bir teknoloji” olarak 

tanımlamaktadır. Aristo ise “Bir ülkenin halkı diğer ülkeninkilere daha bağımlı hale 

geldikçe, ihtiyacı olan şeyleri ithal ettiklerinde ve ellerinde olan fazla malları ihraç 

ettiklerinde, para (bir değişim aracı olarak) kaçınılmaz olarak kullanılmaya 

başlandı.” demektedir.  Klasik para insanları nasıl kabilecilikten medeni toplum 

hayatına taşıdıysa, Bitcoin ve kriptoparalar da medeni toplumu küresel topluma 

taşımanın bir aracı olacak gibi görünmektedir (Vigna & Casey, 2017). 

5.1.Fıkhî Değerlendirmesi 

Bitcoin fıkhi olarak aşağıdaki prensipler ve konular çerçevesinde değerlendirilebilir: 

a. Garar (Belirsizlik) 

Akdin haksız kazanca yol açacak ölçüde kapalılık taşımasını ifade eden fıkıh terimidir. Sözlükte 

“tehlike, risk, kişinin bilmeden canını veya malını tehlikeye sokması” gibi anlamlara gelir ve 

içerisinde garar olan akit işlemleri caiz görülmez (Dönmez, 1996). 

 

BITCOIN’in kurucusunun ve (varsa) arkasındaki gücün belli olmaması garar olarak 

değerlendirilebilir. Satoshi Nakamoto 2008 yılında ilk olarak ortaya çıkmış ve en son 2011 

Nisan ayında sistemi devrettiği Gavin Andresen’e e-mail atmıştır ve sonra ortadan tamamen 

kaybolmuştur. Nakamoto’nun ortadan kaybolmasından bu yana birçok isim aday olarak 

gösterilmiş ancak bu isimlerin tamamı çeşitli platformlarda Nakamoto oldukları hususunu 

reddetmişlerdir. Nakamoto şu ana kadar izi sürülemediği bilinen şifreli kanallar aracılığıyla 

iletişime geçmiştir (Vigna & Casey, 2017). 

 

Nakamoto’nun 2011 yılında sistemi devrettiği, sistemi en iyi bilen kişilerin başında gelen ve 

Bitcoin’in idamesi ve yaygınlaşması için kurduğu Bitcoin Vakfı’nın yakın zaman kadar 

başkanlığını yapan Gavin Andresen’in “Ne zaman biriyle konuşsam Bitcoin’in aslında bir 

deney olduğuna vurgu yaparım. Ne zaman birinin hayatındaki tüm birikimlerini Bitcoin’e 

yatırdığını duysam korkuya kapılırım.” demesi bile Bitcoin ile ilgili ciddi belirsizliklerin 

olduğunu göstermektedir (Vigna & Casey, 2017). 

   

Sistemin işlemesi noktasında herhangi bir belirsizlik yoktur. Her şey şeffaf ve denetlenebilirdir. 

Ancak sistemi devreye sokan kişinin ve sistemin gideceği noktanın belirsiz olması Bitcoin’e 

şüpheyle bakılmasına neden olmaktadır. Ayrıca, Bitcoin’in borsalar üzerinden âlim satımının 
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yapılması ve değerindeki aşırı dalgalanma değer belirsizliği olarak garar kapsamına 

girmektedir. Kurucusunun, arkasındaki yapının, geleceğinin ve değerinin belirsiz olması 

Bitcoin mevzusunda bir garar olduğunu göstermektedir. Eğer sistemin iktisadi ve siyasi 

anlamda geleceği netleştirilebilirse garar da ortadan kalkabilecektir.  

b. Bey’ul Ma’dûm 

Akit anında mevcut bulunmayan bir malın satımı olarak ifade edilen bey’ul ma’dum da 

fakihlerin çoğu tarafından caiz görülmemiştir (Bardakoğlu, 1992). Bitcoin’de âlim satıma konu 

olan bitcoinler elle tutulur, gözle görülür bir şey olmadığı için ma’duma benzetilebilir. Ancak 

sanalla geçeğin iç içe girdiği ve para olarak değerlendirildiğinde önemli olanın değişim, 

hesaplama ve değer biriktirme özelliklerine sahip olup olmamasının olduğu göz önüne 

alındığında Bitcoin’in ma’dum sayılamayacağı aşikârdır.  

c. Kumar 

Kumar, “Şans ve becerinin birlikte veya tek başına söz konusu olduğu bir olay yahut yarışmanın 

ya da belirsiz bir olayın sonucu üzerine bahse tutuşma ve bu yolla kazanç elde etme” olarak 

tanımlanmaktadır. Haksız kazanç, mal ve zaman israfı, irade zafiyeti ve toplumsal çözülme gibi 

bir dizi olumsuzluğa yol açtığı için yasaklanmıştır ve haram kılınmıştır (Bardakoğlu, 2002). 

Bitcoin’in özellikle madencilik kısmı, ilk bakışta yarışma olduğundan dolayı kumara 

benzetilebilirse de iş ispatı denilen bilgisayarların çalıştırılması ve emek harcanması ile bir 

problemin çözümüne verilen ödül olduğundan kumar gibi değildir. Bunun altın rezervi olduğu 

bilinen bir dağa birçok madencinin gitmesi ve kazma sallayarak denk getireninin altını aldığı 

bir duruma benzetmek daha doğru olacaktır.  

d. Miras 

Fıkıh terimi olarak miras, ölen bir kimsenin (mûris) mal varlığının akıbetini düzenleyen 

kuralların bütününü ifade eder. Miras; Kitap, sünnet ve icmâ delillerine dayanır ve bu delillere 

göre İslam Miras Hukuku düzenlenmiştir (Aktan, 2005). 

Bitcoin şifresinin bilinmemesi veya kaybolması durumunda sahip olunan bitcoinlerin sonsuza 

kadar kaybedilmesi özellikle miras konusunda tehlikeler oluşturmaktadır. 2018 yılı Nisan 

ayında Meksika’da hayatını kaybeden iş adamı Matthew Mellon hayatını kaybetmiş ve diğer 

bir kriptopara olan Ripple şifresi de kendisiyle birlikte ebediyete gitmiştir. Şifresinin 

bilinmemesi nedeniyle yaklaşık 1 milyar dolarlık bir mal varlığı da yok olmuştur (Köse, 2018). 

Bu ve benzeri durumlar malın korunması ve miras konusunda ciddi endişeleri beraberinde 

getirmektedir.  

e. Maslahat 
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Maslahat, “Faydalı olanı elde edip, zararlı olanı defetme”dir. İslâm dininin maksadı; insanların 

faydasına olanları gerçekleştirmek, bunları korumak ve insanlardan zararı uzaklaştırmaktır. 

Muteber veya geçersiz sayıldığına dair herhangi bir delilin bulunmadığı maslahatlara ise 

maslahat-ı mürsele denir (Köse, 2016, s.131). 

Bitcoin’in kabulü, kullanımı ve yaygınlaştırılması aşağıdaki sebeplerden ötürü maslahat-ı 

müresele kapsamında değerlendirilebilir: 

i.İnsanların malını ve hayatlarını türlü yollarla sömüren başta ABD’nin dolar 

hegemonyası olmak üzere büyük devletlerin gücünü zayıflatma ihtimali  

ii.Faiz eksenli sömürü kuruluşları olan bankaları zayıflatma, hatta ortadan kaldırma 

potansiyeli 

iii.Bankaları ister istemez besleyen transfer ve alış-veriş ücretlerinin buralardan alınarak 

tekrar kullanıcılara dönmesinin yolunu açması 

iv.Blok-zinciri teknolojisiyle üçüncü taraflara ihtiyaç duymadan güvenilir ve şeffaf 

sistemler kurulabilmesine zemin hazırlaması 
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SONUÇ 

En güncel ve karmaşık meselelerin başında gelen Bitcoin, detaylı bir şekilde incelendikten 

sonra fıkhın bazı temel prensipleri ve konuları çerçevesinde değerlendirilmeye çalışılmıştır. 

Hüküm verme amacı güdülmeden yapılan bu değerlendirme ile fıkhın güncel bir mesele 

hakkında hüküm verirken nasıl bir yol izlediği ve bakış açısının ne olduğu ortaya konulmuştur. 

Çoğunlukla daha önce karşılaşılmamış meseleler olan güncel meseleler hakkında hüküm 

verebilmek için, fıkhın önce meselenin tam olarak ne olduğunu ve kavram çerçevesini her 

açıdan masaya yatırılması gerektiği görülmüştür. Bunun arkasındaki teknolojinin detaylarını ve 

çalışma prensibini bilmeden Bitcoin’in güvenilir olup olmadığını, tam olarak neye benzediğini, 

hangi riskleri taşıdığını, insanlara uzun vadede fayda mı zarar mı getireceğini belirlemek 

mümkün değildir. Fıkıh, ancak bunlar belirlendikten sonra Bitcoin hakkında hüküm verme 

aşamasına geçebilir. Görüldüğü üzere, ne olduğunu tam olarak tespit ettiği mesele hakkında 

hüküm verirken ise değerlendirmeyi belirli usûl ve kaideler çerçevesinde yapar. Bu çalışmada, 

Bitcoin’in fıkhî değerlendirilmesi 4 başlık altında incelenmiştir. Bu başlıkları arttırmak ve 

meseleye başka açılardan da bakmak mümkündür. Ancak, Bitcoin ve benzeri güncel meselelere 

fıkhî değerlendirmede yapılırken tek bir açıdan yaklaşmanın isabetli sonuçlar doğurmayacağı, 

meselelerin birçok veçheden ele alınmasının zaruri olduğu ise aşikârdır. 
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Özet 

İslam düşüncesinde en az bilginin tanımı kadar bilgi edinme yolları konusunda da muhtelif 

görüşler bulunmaktadır. Bilgi edinme yöntemlerini temelde akıl, duyular, vahy ve keşf/ilhâm 

olarak dört grupta incelemek mümkündür. Mutasavvıflar tarafından bilgi edinme yollarından 

akıl, metafizik alanı anlamada sınırlı yeterliliğe sahip görülmektedir. Yine duyuların yanıltıcı 

sonuçlar doğurabilmektedir. Bu sebeple şer’î ölçüler içerisindeki keşf/ilhâmın bilgi bütünlüğü 

bağlamında tamamlayıcı ve gerekli olduğu ifade edilmektedir. Bir yönüyle kişinin çabasına 

bağlı (kesbî) kılınan keşf, nihayeti itibariyle Allah vergisi (vehbî) kabul edilmektedir. Bu 

minvalde Sühreverdî’nin şu beyanı konuyu özetleyecek niteliktedir:  “Tasavvufun evveli ilim, 

ortası amel, sonu ise Allah vergisidir.”  

Hakîkate ulaşmada bireyi esas alan bir yöntem olması hasebiyle keşf ve ilhâmın tanımları 

tasavvuf ıstılahlarında farklılık arz etmektedir; çünkü bu terimler kişinin tecrübelerine, yaşadığı 

coğrafyaya, çağa, anlayış düzeyine ve benzeri etmenlere bağlı bir şekilde oluşturulmakta, 

detaylandırılmakta ve hatta yeniden anlamlandırılmaktadır. Bunların yanı sıra keşf ve ilhâm 

geride bırakılan süre içerisinde kümülatif bir biçimde kazandığı yeni anlamlar ile bir sonraki 

nesle zengin bir literatür miras bırakmaktadır. Bu bağlamda telif edilen sözlüklerde keşf ve 

ilhâm terimlerinin hangi anlamlarda kullanıldığı ve gösterdiği değişiklikler kronolojik olarak 

incelenmeye çalışılacaktır. 

Anahtar Kelimeler: Keşf, İlhâm, Bilgi, Tasavvuf Sözlükleri,  
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ABSTRACT 

The Analysis of Kashf (intuition) and Ilham (inspiration) According to Chronologic 

Order in Sûfi Dictionaries 

In Islamic thought, just like on the definition of knowledge, there are various views on how to 

attain knowledge itself. It is possible to examine the ways of attaining knowledge on four basis; 

reason, senses, revelation, intuition/inspiration. Reason, that is accepted one of the ways to 

attain knowledge is not seen sufficient enough to understand area of metaphysics by 

mutasavvifûn. On the other hand, senses may cause to misleading consequences as well. 

Therefore, intuition/kashf -within the borders of shari’a, is stated as necessary and 

complemental for integrity of knowledge. However, kashf is linked to effort of person(kasbi) 

eventually accepted as gift of Allah (wahbi). In this context, declaration of Suhrawardi sums up 

the issue as “The beginning of tasavvuf is knowledge, the middle of it is practice, the end of it 

gift of Allah.” 

 The definitions of intuition and inspiration differs in tasawwuf dictionaries due to 

consequences of attaining truth that based on person. Because, these terms are shaped, detailed 

and even reinterpreted depending on experiences of person, geography of living, era, 

comprehension level and such factors. Addition to this, intuition and inspiration leaves a legacy 

of rich literature to next generations with the new meanings of them that is cumulatively gained 

throughout the time. In this context, how the meanings of the terms of intuition and inspiration 

applied and how these meanings changed throughout the time in dictionaries will 

chronologically be examined. 

Key Words: Kashf, Ilham, Knowledge, Sufi Dictionaries. 
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GİRİŞ 

Bilgi, varlığı üzerinde ittifak edilen ancak tanımı hakkında farklı görüşlerin bulunduğu bir 

isimdir. Bu tanımlardan yaygın olanları şöyle sıralamak mümkündür. Bilgi, bilen (süje) ile 

bilinen (obje) arasında ki doğru ilişkidir. Öznenin, nesne ile kurduğu ilişkiye ve nesnenin 

anlamına vakıf olabilme çabasıdır. Aynı zamanda bilgi, özne için aşikâr olan hakikat,156 

marifet,157 yakîn158 ve ilim159 terimleri ile de tanımlanmaktadır. İslam filozoflarından Kindî 

(ö.252/866?) bilgiyi eşyanın hakikatleriyle kavranması160 ve şüpheye mahal bırakmayan, 

bilenin zihninin bilinenle belirli bir tarzda birleşmesi anlamında kullanmaktadır.161 Kadı 

Abdülcebbar (ö.415/1025) ise bilgi terimini “tereddüt etmenin zihinde oluşturduğu 

istikrarsızlıktan insanı kurtarıp, zihinde kesinliğe ulaşmanın meydana getirdiği dinginlik ve 

inanç.” 162 Şeklinde tanımlamaktadır. 

Bilginin elde edilebilirliğine dair tartışmalar da mevcuttur.163 Genel olarak bu tartışmalar, 

mutlak bilgiye ulaşılamayacağını savunanlar ile görece ulaşılabilirliği hakkında fikir beyan 

edenler olmak üzere iki grupta incelenmektedir. Birinci gruptaki ekoller; bilginin elde 

edilebilmesini mümkün görmeyen Şüphecilik (septisizm), insanın nakıs bir varlık kabul 

edilmesinden dolayı bilgiye ulaşamayacağı düşüncesi üzerine temellenen Agnostisizm ve 

Protagoras’ın “insan her şeyin ölçüsü” ifadesi üzerine temellenen doğrunun herkese göre 

değişebildiği Görecelilik’tir. İkinci grupta yer alan ekoller ise; salt akıl sayesinde bilgiye 

ulaşılacağı kanaati Rasyonalizm, duyu organları ile tecrübelerini doğru bilginin kaynağı 

addeden Duyumculuk (Empirizm), mutlak bilgiyi ilâhi buyruk (vahy/haber) kabul eden 

Fideizm ve doğru bilgi için sezgi ve keşf yöntemini şiar edinen Sezgicilik’tir.  

Yukarıda ismi zikredilen ekollerden her birinin tek taraflı mutlak doğru kabul edilişi bilginin 

özne ve nesne arasındaki uygunluğu test edebilme kriterinin sayısını düşürmektedir. Her ekolün 

teşekkülünde kendi düşünce yapısı içerisinde tutarlı yanları vardır, fakat taassubiyete varan 

                                                             
156 Abdurrezzak Kâşânî, Letâifu’l-a’lâm fî işarâtıehli’l-ilhâm (Tasavvuf Sözlüğü), Çev. Ekrem Demirli, İz 
Yayıncılık, İstanbul 2015, s.397. 
157 Franz Rosenthal, Bilginin Zaferi, Çev. Lami Güngören, Ufuk Kitap, İstanbul,  2004, s.76. 
158 Ebû Kasım Abdülkerim Kuşeyrî, er-Risâletü’l-Kuşeyri, Dâru’l-Kutubi’l-İlmiyye, Beyrut 2001, ss.214-218.   
159 Ali b. Osman CüllâbîHücvîrî, Keşfu’l-Mahcûb (Hakikat Bilgisi), Çev. Süleyman Uludağ, Dergâh Yayınları, 
İstanbul 2014, s.439. 
160 İhvânı Safâ, Resâil, Beyrut 1957, c.I, s.169; Necip Taylan, “Bilgi”, Türkiye Diyanet Vakfı İslâm Ansiklopedisi, 
İstanbul 1992, c.VI, s.159.  
161 Kindî, Felsefî Risâleler, Çev. Mahmut Kaya, İz Yayıncılık, İstanbul 1994, s.32. 
162 Şaban Ali Düzgün, Varlık ve Bilgi, Beyaz Kule Yayın, Ankara 2008, s.188. 
163 Orhan Hançerlioğlu, Felsefe Sözlüğü, Remzi Kitapevi, İstanbul 2006, s.30. 
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tutum bilgi bütünlüğüne aykırı bir tavır sergilemektedir. Örneğin; bilginin ilk evresi şüphe ile 

başlamaktadır.164 Ancak şüpheciliğin tek uygulanabilir doğru kabul edilmesi, bir şeyin 

hakikatteki bilgisinin özne tarafından elde edilebilirliğinden emin olunamayacağı, kısacası 

bilgiye ulaşılamayacağından ötürü yok sayılması anlamına gelmektedir. Bu ise “herkes için 

geçerli bilgi edinmek olanaksızdır”165 önermesini iddia eden Şüphecilerin bu önerme 

hususunda şüphe etmemelerinden dolayı tenakuza düşürmektedir. Benzer saplantılı bir olgu 

genel-geçerlilikten uzak bir şekilde neticelenecektir. Ebû Mansûr el-Mâturîdî (ö.333/944) ilhâm 

konusunda, “sadece kendine ilhâm olunan ile amel edilmesi hususunda zihninde yanlışa 

doğrunun formunu vermesi”, “kendi edindiği ilhâma göre yanlış yolda bulunan muhalifinin 

nezdinde makbul sayılan bir telakkiyi doğru olarak kabul ettiğini” ifade ederek karşı 

çıkmıştır.166 Bu noktada bilginin evrelerini göz ardı etmeksizin tatbik etmek bilgi için daha 

sıhhatli bir bakış açısına zemin hazırlamaktadır. Ancak Kindî (ö. 252/866) bu bağlamda her 

ilim dalının kendine özgü ikna ve ispat yöntemi olduğunu, ilim dallarında bunlara münhasır 

emsal, ahbar, deney ve burhan gibi yöntemlerin hangi alanda kullanılması gerekiyorsa o alana 

dair kullanılması gerektiğini, tamamının uygulamasının istenilenin elde edilmesini 

zorlaştıracağını ifade etmektedir.167 

Bilginin değerine gelindiğinde ise kaynağı bağlamında anlam kazanmaktadır. Numan bin 

Beşir’in rivayetinde ifade edildiği üzere Hz. Muhammed (sav)  şöyle dedi: “Dikkat! Kuşkusuz 

ki insanda bir organ vardır. Eğer o iyi olursa, bütün vücut iyi olur. Eğer o bozuk olursa, bütün 

vücut bozulur. Dikkat edin! O, kalptir!”168 Nitekim derenin kaynağını bulandıran su aşağıya da 

bulanık akacaktır. Suyun berraklığa kavuşabilmesi için kaynağın ıslah edilmesi gerekmektedir. 

Bu minval dâhilinde elde edilen bilginin kabul edilebilirliği de kaynağına bağlı kılınmaktadır. 

Bu açıdan bilgi iki kısımda incelenmektedir. Birincisi zorunlu bilgi ve ikincisi ise istidlâle 

dayalı bilgidir. Zorunlu (apriory/bedîhi) bilgi herhangi bir delile ihtiyaç duymaksızın teşekkül 

eden bilinçtir.169 Misalle susamak, sevinmek ve gündelik ihtiyaçların hâsıl olmasından 

                                                             
164 Rene Descartes, Felsefenin İlkeleri, çev. Mesut Akın, Say Yayınları, İstanbul 2015, s.67. 
165 Hançerlioğlu, Felsefe Sözlüğü, s. 389; Haksever A. Cahid, “varoluşsal kendinden geçme ve yansımaları: 
imam-ı rabbânî’nin şathiyye anlayışı örneği” Gazi Üniversitesi Çorum İlahiyat Fakültesi Dergisi, 2004/1, c. III, 
sayı: 5, ss. 103-126. 

166 Ebu Mansûr el-Mâturîdî, Kitâbü’t-Tevhîd Açıklamalı Tercüme, Çev. Bekir Topaloğlu, İSAM Yayınları, 
İstanbul 2015, s.45. 
167 Mahmut Kaya, “Kindî: İslâm Dünyasının Felsefeyle Tanışması”, İslam Felsefesi Tarih ve Problemler, ed. M. 
Cüneyt Kaya, İSAM Yayınları, İstanbul 2013, s. 97. 
168 Ebû Abdillah Muhammed ibn İsmâil el-Buhârî, Sahîhî Buhârî Tercemesi, Çev. Mehmed Sofuoğlu, Ötüken, 
İstanbul 1987, “İman” 39/1, c.I, ss.206-207. 
169 M.NaciBolay, “Bedîhî”, Türkiye Diyanet Vakfı İslâm Ansiklopedisi, İstanbul 1992, c.V, ss.322-323. 
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meydana gelen, zihinde ilk anda oluşan bilgidir.170 İslam mantıkçıları zorunlu bilginin beyinde 

zihnî ve amelî çaba harcamaksızın gerçekleştiğini ifade etmiş ve önermeleri evveliyât, fıtriyyât, 

müşahedât, hadsiyyât, mücerrebât ve mütevatirât şeklinde altı kısımda incelemeye tâbi 

tutmaktadır.171 Evveliyât ve fıtriyyât teoremleri duyulara ihtiyaç duymayan aksiyomlardır. 

Fârâbi’nin (ö.339/950) “parçanın bütünden büyük olamayacağı” önermesi bu minvalde 

kanıtlanma ihtiyacı bulunmayan bilgilerdendir. Bunu ayrıca evvelde umumiyetle matematik, 

ahlak ve metafizik alanına hitap eden sağlıklı bireylerde bulunan temel ilkelerden kabul 

etmektedir.172 

İkinci bilgi türü istidlâlî (aposteriory/nazarî) bilgidir. Ayırt edici özelliği ise delile tabi 

tutulmasıdır. Delil yönünden akıl, duyu, vahy (nakil) ve sezgi (keşf/ilhâm) olmak üzere dört 

farklı kategoride incelenmektedir. Bu anlamda bazı bilgiler makûlâta, bazıları mahsûsâta tâbi 

tutularak elde edilirken bazıları ise keşf ve ilhâm ile elde edilmektedir.173Akıl ve duyuyu birlikte 

kabul edenler ve bu ikisine vahyi ekleyenler olduğu gibi keşf/ilhâmı vahy kategorisine dâhil 

edenler de mevcuttur. Nazarî bilgi türünün ilki akıldır. Akıl, başlıca bilginin zihnî bir yapı 

altında vasıtalar kullanımı ile mantık kurallarına aykırı gelmeyecek şekilde ispatlanmasıdır. 

Akıl için gereken altyapı öncesinde edinimlerin üzerine zihnî çaba sonucunda eklemeler ya da 

çıkarmalar yapabilmesidir. 

Nazarî bilgi türünün ikincisi duyulardır. Duyu ise havass-ı selime adı verilen sağlam duyular 

yolu ile ilgili edinimlerdir.174 el-Mâturîdî idrakin duyular yolu ile olduğunu ifade etmektedir.175 

Duyular, fiziki gerçekliğe vakıf olabilmenin temel unsuru sayılmaktadır. Ancak Platon bu 

konuda duyu verilerinin zan ifade ettiğini, asıl bilgi kaynağının ise akıl olduğunu iddia 

etmektedir.  

Dini anlamada itibar edilen ve nazarî bilginin üçüncüsünü oluşturan bilgi türü Haberî bilgidir. 

Bu bilgi türü iki kısımda değerlendirilmektedir. Birincisi, gündelik yaşamın yargı ve 

malumatlarına kaynaklık eden, Peygamberin müjdelemesi ile insanlara ulaşan vahiydir. Fakat 

felsefecilere göre bu bilgi türünün zaaflarından birisi bireylerin genelinin dini inançlarda akli 

                                                             
170 Düzgün, Varlık ve Bilgi, s. 189. 
171 Bolay, “Bedîhî”, c.V, ss.322-323. 
172 Fârâbî, es-Siyasetü’l-Medeniyye, Çev. Mehmet Aydın vd., Kültür Bakanlığı Yayınları, İstanbul 1980, s.40; 
Fârâbî, el-Medinetü’l-Fazıla (İdeal Devlet), Çev. Ahmet Arslan, Kültür Bakanlığı Yayınları, Ankara 1990, s.89; 
Yaşar Aydınlı, “Fârâbî ve Bağdat Meşşâî Okulu” İslam Felsefesi Tarih ve Problemler, ed. Cüneyt Kaya, İSAM 
Yayınları, İstanbul 2013, s.165. 
173 Süleyman Uludağ, Tasavvuf Kültüründe Keşf ve Keramet, Sufi Kitap, İstanbul 2017, s. 39.  
174 Taftazânî, Şerhu’l Akâid (Kelâm ilmi ve İslâm Akâidi), haz. Süleyman Uludağ, Dergâh Yayınları, İstanbul 2016, 
ss. 94-98. 
175 el-Mâturîdî, Kitâbü’t-Tevhîd, s.46. 
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olmaktan uzak, teslimiyetçi bir tutum sergilenmesidir.176 İkincisi ise sadık haber şeklinde de 

ifade edilen Peygamberin haberleridir. Haberi ahad ve haberi mütevâtir şeklinde ayrıma tâbi 

tutulmaktadır. Keşf/ilhâm bağımsız birer yöntem kabul edilmekle birlikte kaynağı itibariyle 

bazen ahad haber içerisinde de değerlendirilmektedir. 

Nazarî bilgi türünün dördüncüsü ise sezgi diğer bir ifadeyle keşf ve ilhâmdır. Perde veya 

örtünün kaldırılması,177 gizlenmiş şeyin açığa çıkarılması,178 bilinmeyen hakkında bilgi 

verilmesi,179 bir şeyin feyz yoluyla atılan iletilmesi, bilginin kalbe ilhak edilmesi180 gibi 

anlamlara gelmektedir. İbn Munzîr Lisânu’l-Arâb isimli çalışmasında Ebû Hanîfe 

(ö.150/767)’den rivayetle gökyüzünde yıldırım çaktığında belli olmayan bulutların üzerindeki 

ışık huzmesinde olduğu gibi belirginlik teşbihiyle, insana gaip olanın ifşası niteliğinde misal 

getirmektedir.181 

Keşf ve ilhâm başlığı altında bu iki terimin bilgi bütünlüğüne katkısına değinilecektir. Öte 

yandan keşf ve ilhâm dini kaynaklardaki rivayetlerde, tasavvuf ve felsefe ile ilgili metinlerde 

yer alan açıklamalar doğrultusunda geliştirilen farklı bakış açıları ile örneklendirilecektir; 

çünkü metafizik alanı tek bir nazariyeden değerlendirmek de konunun bilgi bütünlüğü 

temasıyla çelişmesine neden olmaktadır. Keşf ve ilhâm, hakkında epistemik deliller bulunan 

ancak uygulanışı itibariyle disiplinler arası sorun teşkil eden bilgi yöntemidir. Bu sebeple 

disiplinler arası ilhâmın yanlış anlaşılan yönleri açığa çıkarılacak, istismara açık yanları 

üzerinde durulacaktır. Kronolojik bağlamda sözlüklerde ifade edilen keşf ve ilhâm üzerine 

söylemlerin değişimi ve söylemdeki zamana göre değişimin neler olduğu beyan edilecektir. 

Sonuç olarak keşf ve ilhamın bağlayıcılığı ve kullanım alanlarıyla ilgili analizi bilahare 

değerlendirilmiş olacaktır.  

                                                             
176 Michael Peterson, William Hasker, Bruce Reifhenbach, David Basinger, Reason & Religious Belief, Oxford 
University Press, New York 2003, ss. 108-109. 
177 Mevlût Sarı, el-Mevârıd, Bahar Yayınları, İstanbul 1982, s.1310. 
178 İbn Munzir, Lisânu’l-Arab, Darul’l Hayâti’t-Turâsi’l-Arabî, Beyrut,1999, c.XII, s.102. 
179 Süleyman Uludağ, “Keşif”, Türkiye Diyanet Vakfı İslâm Ansiklopedisi, İstanbul 1992, c. XXXV, s.315. 
180 Abdülmün’im el-Hifnî, Mu’cemü Mustalahâti’s-Sûfiyye, Beyrut 1980, s.23; Ahmet İshak Demir, Mütekaddimîn 
Devri Kelâmcılarına Göre Bilgi Kaynağı Olarak Keşf ve İlhâm, Basılmamış Yüksek Lisans Tezi, Danışman Yusuf 
Şevki Yavuz, MÜSBÜ, İstanbul 1993, s.21. 
181 İbn Munzir, Lisânu’l-Arab, c.XII, s.102. 
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1.Keşf ve İlhâm 

Keşf sözlükte; perde veya örtüyü kaldırmak,182 gizlenmiş şeyi açığa çıkarmak,183 kapalı olanı 

açığa çıkarmak, niteliği bilinmeyen hakkında bilgi vermek184 anlamlarına gelmektedir. Kur’ân-

ı Kerim’de kavramak,185 keskin görüşü sağlamak186 ve sıkıntıyı kaldırmak187 anlamlarında 

kullanılmaktadır. Keskin görüşü elde edebilmenin yollarına dair basiretin açılması ve Allah’ın 

inayetinin bir tecellisi olarak idrak edilmesi gibi anlamlara geldiğinin belirtildiği görüşler de 

mevcuttur. Keşf manasında kullanılan ancak her birinin kendi içinde nüans ve merâtıb farkları 

bulunan birçok terim bulunmaktadır. Bunlardan bazıları; ilhâm, teellüh, sezgi, hads, tecelli, 

vârid, firaset, marifet, yakîn, gariza, ilkâ ile türevleri, evdiye, muayene, âyan, idrak, sunuhât-ı 

akliye, bedîhiye, feth, muhadara ve vahy-i sırr’dır.  

İlhâm ise sözlük anlamıyla yutturup yok etmek,188 içmek ve birden yutmak anlamına gelen 

lehm kökünden türetilmektedir.189 Cürcânî (ö.816/1413) tarafından feyz yoluyla atılan şey ve 

ayet ile delilenmeksizin veya herhangi bir delile bakmaksızın amelî yönde kişiyi teşvik eden 

bilginin kalbe ilhak edilmesi olarak tanımlamaktadır.190 Kur’ân’da ise Şems sûresinde “Sonra 

da ona bozukluğunu ve korunmasını ilhâm eyleyene ki”191ayeti ile bilme kabiliyetinin verilmesi 

anlamında kullanılmaktadır.  

İlhâm, sadece tasavvuf alanının konusu değil aynı zamanda felsefede estetiğinde konusudur. 

Disiplinler arası kullanım itibariyle farklı anlamlarda içermektedir. Örneğin felsefede konu 

üzerine yoğunlaşarak elde edilen bilgi, tasavvufta ise Allah’ın ikramı ile elde edilen bilgidir. 

Ancak ayrışan noktaları olduğu gibi birbirinden tamamen bağımsızda değildir. Birdenbire 

gerçekleşmesi bakımından benzerlik içermektedir.192 Mutasavvıflar bilgi edinme yollarından 

birisi olan keşf ve ilhâmı filozoflar gibi yalın bir bilgi edinmeden ziyade mertebe ve 

çeşitlilikleriyle daha detaylı tasnif edilmesi gereken bir ilim olarak görmektedir. Bu minvalde 

                                                             
182 Sarı, el-Mevârıd, s.1310. 
183 İbn Munzir, Lisanu’l-Arab, c.XII, s.102. 
184 Süleyman Uludağ, “Keşif”, Türkiye Diyanet Vakfı İslâm Ansiklopedisi, İstanbul 1992, c. XXXV, s.315. 
185 Necm Sûresi, 53/58. 
186 Kaf Sûresi, 50/22. 
187 En’am Sûresi, 6/12; Yunus Sûresi, 10/107; Neml Sûresi, 27/62. 
188 Ahmet Cahid Haksever, Tasavvufa Dair Güncel Meseleler, Anıl Grup Matbaacılık, Ankara 2015, s.170. 
189 Yusuf Şevki Yavuz, “İlham”, Türkiye Diyanet Vakfı İslâm Ansiklopedisi, İstanbul 2000, c.XXII, s.100. 
190 Ali b. Muhammed Şerif Cürcânî, Kitâbu’t-Tâ’rifât, tah. Muhammed Abdurrahman Mir’aşlî, Dâru’n-Nefes, 
Beyrut 2007, s.265; el-Hifnî, Mu’cemü Mustalahâti’s-Sûfiyye, s.23; Demir, Keşf ve İlhâm, s.21. 
191 Şems Sûresi, 91/8.  
192 Hançerlioğlu, Felsefe Sözlüğü, s.266. 
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felsefedeki sezgiye müteradif vâridden önce kalbe gelen, insan fiilinin etkisinin söz konusu 

olduğu bâdîde misal verilmektedir.193 Kısaca ilhâm tasavvufi bakış açısı ile mahiyeti ve 

yöntemi itibariyle duyular ve kıyas ile edinilen bilgiden müteferriktir.194 

Vahiy ve ilhâmın da benzerlikleri ve farklılıkları vardır. Temelde benzerlikleri duyu ve akıl 

dışında bilgi kaynağı olmasıdır. Farklılıklarına gelindiğinde ise kaynağın sıhhati söz konusudur. 

Vahy tecrübe edenin doğruluğuna kânî olacağı, doğrudan aktarılan bilgidir. Vahy için herhangi 

bir şüphe içeren ve müdahaleye maruz kalınan durum yokken kalbe indirilen ilhâm şeytânî, 

nefsânî, melekî ve Rabbânî müdahaleler içermektedir.195İlhâm şüpheye tâbi tutulurken Vahiyde 

şüpheye dair en ufak bir pürüz dahi bulunmamaktadır. Bununla beraber vahyin bağlayıcılığı 

evrensel nitelik taşımaktayken, ilhâm kişinin kendisini bağlayıcılığı dahi tartışma konusudur; 

çünkü rüyada olduğu gibi müşahede ettiği şeyin tabir ve yorumuna vakıf olmaması kişi için bir 

bağlayıcılık arz etmemektedir. Tecrübe eden şahıs üzerinde bağlayıcılığı dahi kesin olmayan 

keşf ve ilhâmın üçüncü şahsı bağlayıcılığı söz konusu da değildir. Tecrübe etmeden, yaşanmış 

edasıyla zikredilmesi gibi manipüleye açık yanı temelde Kur’ân ve sünnete çelişmezlik ilkesi 

ile sınırlandırılmıştır. 

Keşf ve ilhâm terimleri varlığına isimsiz başlamış, yaşanan tecrübe ve birikimler doğrultusunda 

anlam kazanmıştır. Hücvîrî’nin adı konulmamış tasavvuf hakkında “Bir zamanlar tasavvufun 

adı yoktu kendi vardı, şimdi ise adı var, kendi yok.”196 İfadesinde ki, adı konulmamış hakikat 

örneklerinden birisi de keşf/ilhâmdır. Sahâbe ve tabiîn dönemi nakledilen rivayetlere göre Hz. 

Ebu Bekir (ö.13/634), Hz. Ömer (ö.23/644), Hârise, Uveys b. Amir el-Kârânî (ö.37/657), Ebu 

Musa Eş’ari (ö.42/662-63) ve Hasan el-Basrî (ö.110/628)’nin keşf ve ilhama dair kıssaları 

mevcuttur. Keşf ve ilhâm örnekleri ilk dönem itibariyle kavramsal ve teorik açıklamalardan 

ziyade, dinin derûnî yaşamı akabinde zuhur eden deneyimlerin, sahabelerin ve sonraki 

jenerasyonların tecrübelerini paylaşmaları vasıtasıyla kıssalardan çıkarılmaktadır. Ancak keşf 

hakkında teorik bağlamda açıklamanın ilk örneğine, tevekkülü meşrep edinen Horasan 

bölgesinde yaşamış İbrahim b. Ethem (ö.162/779)’de rastlamak mümkündür. İbn Ethem’in “Bir 

kimse Hakk yakınlığını bulup ünsiyet peyda edince bir talebi olmasa dahi ona ilim nasip 

                                                             
193 Ebî Nasr es-Serrâc et-Tûsî, el-Lüma’, tah. Abdulhalim Mahmud- Tâhâ Abdülbâkî Surûrî, Mektebetü’s-
Sekâfeti’d-Dîniyye, Kahire 2002, s.418. 
194 Ekrem Demirli, İslam Metafiziğinde Tanrı ve İnsan İbnü’l Arabi ve Vücûd Geleneği, Kabalcı Yayınevi, İstanbul 
2009, s.158; Ahmet Cahid Haksever, Tasavvufa Dair Güncel Meseleler, s.170. 
195 Hâris el-Muhâsibî, er-Riâye lihukuki’l-lâh,nşr. Abdulhalim Mahmud vd., Kahire trz. Mektebetü’l-Müsennâ, 
s.78; Kelâbâzî, Ta’arruf (Doğuş Devrinde Tasavvuf), Haz. Süleyman Uludağ, Dergâh Yayınları, İstanbul 2014, 
s.137. 
196 Eric Geoffroy, Introduction to Sufism The Inner Path of Islam, çev. Roger Gaetani, World Wisdom, Indiana 
2010, s.7. 
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edilir.”197 şeklindebir rivayeti bulunmaktadır. Sonraki süreçte ise Horasan bölgesinden Şakîk 

el-Belhî (ö.174/790),198 mâ’rifet ve muhabbet meşrebiyle bilinen Mısır’da yaşamış Zu’n-Nûn 

el-Mısrî (Ebu’lFeyd/Ebu’lFeyyad) (ö.245/859)199 ve son olarak Bağdat’tan tevhîd ve aşk 

meşrebinin temsilcisi Serî es-Sakatî (ö.251/865)200keşf ve ilhâmı açıklayan ilk mutasavvıflar 

arasında yer almaktadır. Bu durum aynı zamanda tecrübî bilginin sadece ferd üzerinde 

gerçekleşmediği, benzer deneyimlerin farklı coğrafya ve zamanda gerçekleştiğinin de delilidir.  

Tasavvuf alanındaki bu gelişmeler hicri dördüncü asırda keşf ve ilhâmın dereceleri üzerinden 

değerlendirmeye tâbi tutulmuştur. Buna Hakîm et-Tirmizî’nin (ö.320/932) Beyânü’l fark 

beyne’s-sadır ve’l-kalbve’l-fuad ve’l-lubb eserinde ilhâmın farklı mertebelerde kalbe farklı 

tecelli edeceğini açıklaması örnek olarak verilebilmektedir.201 Böylelikle bu yüzyıl itibariyle 

insan amelinin keşfi etkilediği vurgulanarak keşfin mertebeleri tasnif edilmeye başlanılmıştır. 

Muhâsibî’nin tasavvuf ilmini izah eden bu sebeple de ayrı bir öneme haiz olan er-Riâyeli 

hukuki’l-lâh isimli eserinde havâtır bahsinde keşf ve ilhâm; Rabbânî telkin, nefsânî hevâcis ve 

şeytani vesvese olmak üzere üçlü tasnifte incelenirken,202 sonraki müellifler tarafından melekî 

de olmak üzere dört grupta değerlendirilmektedir.203 Böylelikle yaşanan hadiseler ve 

açıklamalar çerçevesinde keşf ve ilhamın hakikati saptanmaya çalışılmaktadır. 

Devam eden süreç itibariyle hicri dördüncü asrın sonu ve beşinci asrın başında mutasavvıflar 

tasavvufi eserlerin artması, sembolik dil kullanılması, benzer tavırların farklı isimler ile 

adlandırılması ve izahlarının değişiklik göstermesi kitapta gibi sebeplerden ötürü eserlerinin bir 

bölümünde bu terimlerin açıklandığı sözlüklere yer vermiştir. Müellifler ilk tasavvuf 

ıstılahlarını tasavvuf klasiklerinde yer alan özel bölümler şeklinde oluşturmuşlardır. Serrâc’ın 

(ö.378/988) Lüma’ eserinin on ikinci bölümü,204 Kelâbâzî’nin (ö.380/990) Ta’arruf adlı 

eserinin iki ve dördüncü bölümleri205 ve Kuşeyri’nin (ö.465/1072) Risale’sinin ikinci bölümü206 

                                                             
197 Ahmed b. Ali eş-Şa’rânî, et-Tabakâtü’l-Kübrâ, Kahire 1952, c.I, s.65; Demir, Keşf ve İlhâm, s.44. 
198 Ebu Abdurrahman Sülemî, Tabakâtu’s-Sûfiyye, tah. Mustafa Abdulkadir Ata, Dâru’l Kütübi’l-İlmiyye, Beyrut 
1998, s.65.  
199 Ebu Abdullah Muhammed b. Ahmed Şemseddin ez-Zehebî, Mîzânü’l-i’tidal fi nakdi’r-Ricâl, tah. Ali 
Muhammed Muavad vd., Dâru’l Kütübi’l-İlmiyye, Beyrut 1995, c.III, s.53. 
200 Sülemî, Tabakâtu’s-Sûfiyye, s.57. 
201 Hakîm et-Tirmizî, Beyânü’l fark beyne’s-sadır ve’l-kalb ve’l-fuad ve’l-lubb, Kahire 1958, s.38; Demir, 
Mütekaddimîn Devri Kelâmcılarına Göre Bilgi Kaynağı Olarak Keşf ve İlhâm, s.48. 
202 el-Muhâsibî, er-Riâye, s.78. 
203 Kelâbâzî, Ta’arruf, s.137. 
204 “Kitâbu’l-Beyânîani’l-Müşkilât” hakkında bkz. et-Tûsî, el-Luma’, ss.409-452.  
205 “Istılahu’s-Sûfiyye” hakkında bkz. Kelâbâzî, Ta’arruf, ss.131-140, 169-226. 
206 “Bâb’u fî Tefsîri’l-Elfâz” hakkında bkz. Kuşeyrî, er-Risâle, ss.89-1888. 
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tasavvuf müktesebatını tavzih eden eserlerden bazılarıdır. Sözlük adı altında anılmayan ancak 

tasavvufî mertebelerin değerlendirildiği, her bir mertebenin hüviyetinin sistematik bir şekilde 

ele alındığı Abdullah el-Ensârî el-Herevî (ö.481/1089)’nin Menâzilu’s-Sâirîn isimli çalışması 

müstakil anlamda terimlerin açıklandığı mu’cem niteliğine haiz bir eserdir.207 

Tasavvufî terimlerin açıklanması maksadıyla elimize ulaşan ilk mu’cem yazımının hicri yedinci 

yüzyılda adı ile de müsemma İbnü’l-Arabî’nin Mu’cem Istılâhâti’s-Sûfiyye adlı eseri ile 

başladığı söylenebilmektedir. Akabinde Kâşânî (ö.730/1329), Tahânevî (ö.1158/1745), 

Günüşhanevî (ö.1310/1893) ve Ankaravî (ö.1041/1631) ile devam etmiştir. Son dönemlerde 

giderek artan tasavvuf sözlüklerinin sayısının günümüz itibariyle önceki asırlarda telif edilen 

sözlüklerin sayısına ulaştığını söylemek mümkündür. Sözlüklerin yazılış nedenleri ise; 

öncelikle terimin anlamının ortaya konulması, yanlış anlaşılmalara mahal bırakılmaması, tarihî 

ifadeler içermesi, yeni tahkik edilen eserlerin eklenişi, farklı anlaşılan durumların açıklanışı, 

kavram kullanımında yeni ifadelerin yer alması, dilin tekâmülünden dolayı yinelenen izahat ve 

terimlerin belirlenen sisteme göre uyarlanmasıdır. Bununla birlikte Arapça’dan Türkçe ve 

İngilizce’ye, Farsçadan Arapça’ya gibi tercüme faaliyetleri de sürdürülmüştür. 

Bu bağlamda yedinci yüzyıldan yirmi birinci yüzyıla kadar telif edilen bazı tasavvuf 

sözlüklerinde keşf ve ilhâm terimlerinin tahkiki yapılacaktır. Terimlerin ilk kullanımından 

yirmi birinci yüzyıldaki kullanımına kadar kronolojik sırayla keşf ve ilhama yüklenilen 

anlamlar, bunların karşılaştırmaları, benzerlik ve farklılıkları, çağlara göre vurguların 

değişimine değinilecektir. 

2.Tasavvuf Sözlüklerinde Keşf ve İlhâm 

İlk müstakil tasavvuf sözlüğünü kâleme alan İbnü’l Arabî keşf ve mükâşefe terimlerine 

Istılahu’s-Sûfiyye eserinin yanında Fütühât-ı Mekkiyye, Fusûsu’l Hikem, Kitabu’t-Tecelliyât ve 

Tercümânü’l-Eşvâk eserlerinde de değinmektedir. Keşfi bu bağlamda tecrübe eden İbnü’l 

Arabî, taklîdî imandan tahkîkî imana erişimini örnek vererek Allah’ın kalb gözünü açması ile 

gerçekleştiğini açıklamaktadır.208 Keşfi mükâşefe adı altında; fehmetmekle emanetin 

gerçekleştirilmesi, kişinin muhafaza edilen halini artırması anlamında kullanmaktadır.209 

                                                             
207 Mustafa Aşkar, Tasavvuf Tarihi Literatürü, İz Yayıncılık, İstanbul 2015, s.321; Ayrıca eser için bkz. 
Abdullah el-Ensârî el-Herevî, Menâzilu’s-Sâirîn, Çev. Abdürrezzak Tek, Emin Yayınları, Bursa 2008. 
208 Muhyiddîn İbnü’l-Arabî, el-Fütühâtü’l-Mekkiyye, ed. Osman Yahya, el-Heyetü’l-Mısriyyeti’l-Âmmeli’l-Kitâb, 
c.III, s.323; Su’ad el-Hakîm, el-Mu’cemu’s-Sûfiyye (İbnü’l-Arabî Sözlüğü), Çev. Ekrem Demirli, Kabalcı 
Yayınevi, İstanbul 2005, s.9.  
209 Eserin içerisinde İbnü’l-Arabî’nin Istılahâtu’s-Sufiyye bölümü mevcuttur. Bkz. Dâvûd el-Kayserî, 
Mukaddemât, Çev. Hasan Şahin vd., Kayseri Büyükşehir Belediyesi Yayınları, Kayseri 1997, s.86. 
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Ayrıca onun, manevi ve bu manada misal âleminden meydana gelen, duyular ile algılanabilen 

bilgi olduğunu ifade etmektedir.210 Bu açıklamadan hareketle İbnü’l Arabî keşfi, şekle bürünen 

ruhların sûretlerini ve ruhani ruhları görmesi bakımından “müşâhede”, çan sesi ve arı vızıltısı 

gibi bir ses duyması hasebiyle “işitme”, ilahi esintilerden istifade ve esinlenme (tesennüm) 

açısından “istinşak”, iki nur ya da benzer şekle bürünmüş iki şey arasında gerçekleşen 

“mülâmese” ve son olarak müşahede gibi bir takım gaybî manalara muttali olanın durumunu 

“zevk” olmak üzere beş grupta incelemiştir.211 Eserin şerhi addedilen Dâvûd-i Kayserî’nin 

(ö.751/1350) Mukaddemât eserinde ilhâmıise “İlhâmla Vahiy Arasındaki Fark” başlığı altında 

Hakk’ın mevcudat ile kendine has bir tutum doğrultusunda melek aracılığı olmaksızın Hakk’tan 

hâsıl olan bilgi şeklinde açıkladığı ifade edilmektedir.212 Konunun açıklığa kavuşması adına 

vahiy ve ilhâm farkını bilahare beyan etmektedir. Buradan anlaşıldığı üzere tasavvuf 

eserlerinde erken dönemlerde vahiy ve ilhâm; kaynağı, kişiye ulaştırılması, güvenilirliği 

hususunda farkları ortaya konulan bir bilgi türü olarak görülmektedir. 

Abdürrezzak Kâşânî Letâifu’l-a’lâm fî işarâtıehli’l-ilhâm213 eserinde duyuların idrakten 

mahrum gizli şeylerin, nefsin kuşkuya mahal bırakmayacağı şekilde açığa çıkarılması olarak 

nitelendirmektedir.214 Açığa çıkarma işlemi iki şekilde gerçekleşmektedir. Bunlardan birincisi 

düşünce gücü; ikincisi ise sezgi ya da genel feyizden vuku bulan somut bir kanaat yoluyla 

ortaya çıkmaktadır.215 İbn Sînâ’nın (ö.428/1037) Ebû Sa’id Ebû’l-Hayr (ö.440/1049) ile 

diyalogları darb-ı mesel olmuştur. İbnSînâ, Ebû’l-Hayr için “benim bildiklerimi görüyor.” 

Ebû’l-Hayr’ın ise “benim gördüklerimi biliyor.” mukabelesi berrak zihinlerde Hakîkat için 

farklı yolların muteber olduğunu göstermektedir.216 Keşfin konusu sadece Hakikat Bilgisi değil 

geçmiş ve gelecek bilinmezliğine dair konuları da içermekle beraber mertebelerden biri olan 

muâyene öncesini de kapsamaktadır.217 Kâşânî ilhâmı ise kalbe vârid olan Hakk kaynaklı bilgi 

                                                             
210 Dâvûd el-Kayserî, Mukaddemât, s.47. 
211 Dâvûd el-Kayserî, Mukaddemât, s.47. 
212 Dâvûd el-Kayserî, Mukaddemât, s.50. 
213 Bu eserin sahibi hakkında muhtelif görüşler bulunmaktadır. Bu görüşler arasında Konevî’ye nispet edilmekte 
ancak genel itibarın bilhassa İran ve Mısır menşeli baskılarında Abdürrezzak Kâşânî’ye nispetlerinden ötürü genel 
itibar onun üzerinedir. Bununla birlikte eserin Türkçe’sinden faydalandığımız Letâifu’l-a’lâm fî işarâtı ehli’l-
ilhâm (Tasavvuf Sözlüğü)’de Ekrem Demirli tarafından sunuş kısmında yaşanan tereddüt hakkında malumat 
verilmiş ve müellifi Abdürrezzak Kâşânî ile yayınlanmıştır. 
214 Kâşânî, Letâifu’l-a’lâm, s.538. 
215 Kâşânî, Letâifu’l-a’lâm, s.538. 
216 İbn Münevver, Esrâru’t-Tevhîd, Tahran 1348, s.210; Uludağ, Keşif ve Keramet, s.13. 
217 Kâşânî, Letâifu’l-a’lâm, s.538. 
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ve kalbe geliş esnasında kalbin hakîm olduğu baskın hâliyle hükme boyanması olarak 

tanımlamaktadır.218 

Muhammed Alâ b. Ali b. Muhammed Hâmid et-Tehânevî’ye göre keşf kesinlik ifade etmeyen 

aklî delillerde olduğu gibi gerek kesin bilgi, gerekse zan içeren bilgi olmasının yanında 

bilinmeyen konular hakkında hakîkatı yaşamak ve temâşâ etmektir.219 Fıkhi meseleler 

üzerindeki içtihatlarda da hatalara rastlamak imkân dâhilinde olduğu gibi keşfe muttali olanın 

da hata yapabilmesini mümkün görmektedir.220 Ancak tamamına hata denilmesi gerçeği 

yansıtmayan bir genellemeye sebep olmaktadır. et-Tahânevî keşfin ilmî keşf, irfânî keşf, ilâhî 

keşf, nazarî keşf, nûrî keşf, iyânî keşf, sûrî keşf ve mânevî keşf gibi birçok kategorileri olduğunu 

ifade etmekte ve bazı keşfî bilgilerin kesinlik derecesinde olduğunu zikretmektedir.221 

Ahmed Ziyâüddîn Gümüşhanevî Câmiu’l-Usûl Zeyli eserinde keşf ve ilhâm terimlerini 

kullanmamıştır ancak bu onun bu termleri kabul etmediği anlamına gelmemektedir. Nitekim o 

epistemik anlamda farklı terimler üzerinden değerlendirmeye tâbi tutmaktadır. Bu bağlamda 

Gümüşhanevî keşf ve ilhâm kavramlarına kaynağı, vârid olunduğu yer ve mahiyeti hakkında 

tecelli terimi üzerinden değinmektedir. Tecellinin yerinin kalp, mazhar olunan nurun ise mana 

âleminden vârid olduğunu ifade etmektedir.222 Bu ise keşf yerine el-Cenâib terimi altında 

“yakınlık ve kalb keşiflerine ermeden Allah yolunda ruh ayağı ile yürümek”223 cümlesindeki 

tanımlamasından çıkarılmaktadır. Buradan anlaşılacağı üzere Gümüşhanevî’nin açıkladığı 

tecelli pasif bir durumdan ziyade, mâsivâdan sakınma ve Hakk’ın vahdaniyetine eriştirme 

noktasında, bir ağacın küçük bir tohumdan teşekkül etmesi gibi Zât-ı Ahadiyyetin hakikatlerine 

kalpte erişmesi misalini getirerek, aksiyonel bir tavır olduğunu haber vermektedir.224Ancak 

nasıl ki tohumun fidana dönüşmesine mani olan etmenler oluyorsa kalbe tecellinin erişmesine 

mani olan etmenlerin de olacağını belirtmekte ve bunu kevnî, zâhirî sûretli perde/örtü ile 

tanımlamaktadır.225 Ayrıca keşf ve ilhâmın mertebeleri addedilen tahakkuk, telvin, sır ve 

sırru’l-ilm gibi kavramlara da sözlüğünde yer vermektedir. 

                                                             
218 Kâşânî, Letâifu’l-a’lâm, ss.78-79. 
219 Muhammed Alâ b. Ali b. Muhammed Hâmid et-Tehânevî, el-Keşşâf (el-Keşşâf’u Istılahâhâti’l-Fünûnve’l-
Ulûm), Mektebetu Lübnan, Beyrut 1996, c.II, s.1366-1367; Bülent Akot, Tasavvufun 200’ü, Otto Yayınları, 
Ankara 2017, s.111. 
220 Tehânevî, el-Keşşâf, c.II, s.1366-1367; Akot, Tasavvufun 200’ü, s.111. 
221 Tehânevî, el-Keşşâf, c.II, s.1366-1367; Akot, Tasavvufun 200’ü, s.111. 
222 Ahmed Ziyâüddîn Gümüşhanevî, Câmiu’l-Usûl (Velîler ve Tarikatlarda Usûl), Çev. Ramazan Nazlı, Pamuk 
Yayınları, İstanbul 1979, s.327.  
223 Gümüşhanevî, Câmiu’l-Usûl, s.330. 
224 Gümüşhanevî, Câmiu’l-Usûl, s.327. 
225 Gümüşhanevî, Câmiu’l-Usûl, s.331. 



356 
 

Su’ad el-Hakîm, Mu’cemu’s-Sûfiyye isimli sözlüğünde keşfi müşahede üzerinden ifade 

etmektedir. Terimlerin mertebeleri ve erişim alanları hakkında malumat veren el-Hakîm, 

kişinin mücâhedelerinde keşf, müşâhede, ilhâm gibi terimlerin feth ile hâsıl olacağına,226 

müşâhedenin rü’yet’in akabinde, ilmin ise marifetin akabinde hâsıl olacağına yer 

vermektedir.227 Müşâhedenin kabul ya da inkâra söz konusu olması el-Hakîm’e göre temelde 

görülene dair bilginin sonradan gerçekleşmesi ile alakalıdır.228 Rü’yetin görülene dair bilgiden 

sonra olmadığını, bu sebeple inkâr edilemez olduğuna; ancak şuhûdun görülenin akabinde 

oluşan bir izlenim olması hasebiyle şuhûdun inkâr edilebilirliğine dair malumat vermektedir.229 

Keşf ve müşahedenin farkını ortaya koyarken keşfi perdenin ortadan kalkması ile kişinin mânâ 

ve sırlara erişmesi, müşahedenin ise reelde kişinin zâtları görmesinden ibaret olduğunu 

açıklamaktadır. Yani keşf isimlere ait mânâ ve sırlara, müşahede ise isimlendirilen zâtlara 

hastır.230 Keşf müşahededen daha yetkin görülmektedir; çünkü Hakk’ın zâtını müşahede gibi 

bir durum söz konusu değildir.231 Bu bağlamda İbnü’l-Arabî nazariyesinde bilgiye ulaşan yol 

için müşahedeyi tarif ederken, yolun nihayeti için keşfi tarif etmektedir.232 

Refik el-A’cem, Mevsûatü Mustalahâti’t-Tasavvufi’l-İslâmî isimli sözlüğünde keşfi gözleriyle 

görüyormuş gibi insanın perdesinin kakması misaliyle açıklamaktadır.233 Eserinde çokça 

alıntılara başvuran Refik el-A’cem, Ebû Muhammed Cüreyrî (ö.321/933)’den nakille “her kim 

takva ve mürâkebe ile amel etmezse keşf ve müşahedeye erişemeyeceğine” işaret ederken Ebû 

Hüseyin en-Nûrî (ö.295/908)’den rivayetle “gözlerin mükâşefesi basiret, kalbin müşahedesinin 

ise ittisal” ile gerçekleşeceğini belirtmektedir.234 Keşfi kapsadığı anlam dairesi içinde incelediği 

gibi keşfin kendi içinde tasnifini de yapmıştır. Kişinin temiz ahlakı muhafaza etmesi ve nefsini 

tezkiye etmesi ile hikmet verileceği Keşfü’l-Esrârili’l-Mürîdîn, Allah’ın kul üzerinde gizliye 

yakınlaştırmakta irade ettiği Keşfü’l-Hicâb olarak tanımlamaktadır. Detaylarını açıkladığı diğer 

kavramlardan bazıları ise Keşfu’l-Hayavânî, Keşfu’l-Hayâlî, Keşfu’l-Kulûb ve Keşfu’n-

                                                             
226 el-Hakîm, el-Mu’cemu’s-Sûfiyye, s. 484. 
227 el-Hakîm, el-Mu’cemu’s-Sûfiyye, ss.484-485. 
228 el-Hakîm, el-Mu’cemu’s-Sûfiyye, ss.484-485. 
229 İbnü’l-Arabî, el-Fütühâtü’l-Mekkiyye, c. II, s.567, el-Hakîm, el-Mu’cemu’s-Sûfiyye, s. 485. 
230 İbnü’l-Arabî, el-Fütühâtü’l-Mekkiyye, c. II, s.496, el-Hakîm, el-Mu’cemu’s-Sûfiyye, s. 486. 
231 İbnü’l-Arabî, el-Fütühâtü’l-Mekkiyye, c. II, s.496, el-Hakîm, el-Mu’cemu’s-Sûfiyye, s. 486. 
232 İbnü’l-Arabî, el-Fütühâtü’l-Mekkiyye, c. II, s.497, el-Hakîm, el-Mu’cemu’s-Sûfiyye, s. 486. Varidî ise Su’ad el-
Hakîm kulun kalbine İlahî isimlerin ilim vermesinin akabinde ayrılması anlamında kullanılmaktadır. İbnü’l-Arabî 
bu bağlamda türlerine ve geliş tarzlarına binaen sınıflandırma yapmıştır. Özel anlamda varid, bedavih ya da hücüm 
gibi çeşitli isimlerle zikredilirken kabz ve bast varidi ile de beyanatı genişletmektedir. Daha fazla malumat içi bkz. 
el-Hakîm, el-Mu’cemu’s-Sûfiyye, s.667. 
233 Refik el-A’cem, MevsûatüMustalahâti’t-Tasavvufi’l-İslâmî, Mektebet-ü Lübnân Nâşirûn, Beyrut 1999, s. 790. 
234 el-A’cem, Mevsûatü Mustalahâti’t-Tasavvufi’l-İslâmî, s. 790. 
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Nebâtât’dır.235 İlhâm ise havâtırın kalbe amel-i hayr ile konulmasıdır.236 Her konulan şeyin 

ilhâm olmadığını bunun yanında şerrin konulması ile vesvese, endişenin konulması ile ihsâs 

(sezme), hayrın takdiri ve ümitin konulması ile niyet olacağını belirtmekte, bunların yanı sıra 

emînet, tezekkür, tefekkür, müşâhede ve hümm gibi kavramların da hâsıl olacağı özelliklere 

yer vermektedir.237 

Câhid Baltacı’nın Tasavvuf Lügatı isimli sözlüğü terimlerin genelini kısaca incelediğinden ilk 

akla gelen mana ile anlamlarını tanımladığını söylemek mümkündür. Keşfi, hakikatin his ve 

akıl ile idrakinin mümkün olmadığı ancak kalp gözü ile elde edilebileceği bir yöntem olarak 

ifade etmektedir.238 Baltacı, ilhâmı “ilahi feyz yoluyla kalbe ilkâ olunan şey” olarak 

açıklamaktadır.239 

Süleyman Uludağ keşfi, Tasavvuf Terimleri Sözlüğü’nde açığa çıkarma, perdenin açılması, 

örtülü olanı açma, gizli olanı açma, sezme, tahmin etme anlamlarında beyan etmektedir.240 

Tehânevî’den örnekle kişinin perdenin ötesinde bilinmeyeni yaşaması ve temâşâ etmesi, ruh 

âlemini seyretmesi olarak tanımlamaktadır. Keşf yoluyla elde edilen bilgi hususun da ise İbnü’l 

Arabî’nin açıklamasından hareketle kaynağından doğrudan alınan vahyi Peygamberlere 

ulaştıran melek örneğini vermektedir. Böylelikle vahiy ve keşf arasında bağlantı kurmaktadır. 

Bu bağlantıdan hareketle ise doğrudan ve aracısız Allah’tan bilgi âlimını delillendirmektedir.241 

Daha sonra bilgi elde etme yollarından birisi olan bu yöntemi, Keşf-i Nazarî, Ehl-i Keşf ve 

Ashâb-ı Keşf örnekleri vererek sonuçlandırmaktadır.242 İlhâmı da benzer şekilde feyz yoluyla 

kalbe gelen anlam ve bilgi ile yorumlamakta, düşünmekle kazanılan bilgi olmadığını 

vurgulamaktadır.243 

Ethem Cebecioğlu da keşf ve ilham terimlerinin sözlük anlamlarını Tasavvuf Terimleri ve 

Deyimleri Sözlüğü’nde belirtmektedir. Bunun akabinde hakikatlerin maddenin dışında bir 

gözle, hakikat gözüyle görülebileceğini, yani basar ve basiret gözünün aynı olmadığını ifade 

                                                             
235 el-A’cem, Mevsûatü Mustalahâti’t-Tasavvufi’l-İslâmî, ss. 791.-795. 
236 el-A’cem, Mevsûatü Mustalahâti’t-Tasavvufi’l-İslâmî, s. 85. 
237 el-A’cem, Mevsûatü Mustalahâti’t-Tasavvufi’l-İslâmî, s. 85. 
238 Câhid Baltacı, Tasavvuf Lügatı, Elif Neşriyat, İstanbul 1981, s.108. 
239 Baltacı, Tasavvuf Lügatı, s.98. 
240 Süleyman Uludağ, Tasavvuf Terimleri Sözlüğü, Marifet Yayınları, İstanbul 1995, s.310. 
241 Uludağ, Tasavvuf Terimleri Sözlüğü, s.310. 
242 Uludağ, Tasavvuf Terimleri Sözlüğü, ss.310-311. 
243 Uludağ, Tasavvuf Terimleri Sözlüğü, s.263. 
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ederek açıklamaktadır.244 Cebecioğlu keşfin kabulü için ise Kitap ve sünnetle çelişmeme 

ilkesini, mutasavvıflar tarafından itibar edilenin Kur’ân ve sünnete ittibanın gerekli olduğunu 

beyan etmektedir.245 Temelde ise keşfi iki sınıfta incelemektedir; birincisi kişinin riyazet ve 

tasfiye sonucu gaybı örten hicabdan arınması, ikincisi ise kişinin aklî bilgiler dışında 

görebilmesi ile gerçekleşen keşf-i hissî veya keşf-i iyânîdir. Bunun dışında eserde keşf-i zamâir, 

keşf-i ahvâl-i kubur ve keşf-i muhayyel terimlerini de açıklanmaktadır.246 Cebecioğlu ilhâmı 

ise kalbe doğan feyz şeklinde zikretmektedir. Bu sebeple de kişiyi bağlayıcılığının ferdî 

olduğunu ve delil olmayacağını ifade etmektedir.247 

Hasan Şarkavî, Mu’cem Elfâzu’s-Sûfiyye adlı eserinde keşfi maneviyat ve hissiyat için 

kullanmaktadır.248 Keşfi mastar anlamında mânânın zuhûr etmesi, sûfîlerin ifadesiyle örtünün 

kaldırılması şeklinde tanımlamaktadır.249 Konu ile ilgili En’am sûresinden “Hayır! Yalnız O’na 

dua edersiniz, O da dilerse dua ettiğiniz sıkıntıyı giderir ve siz o an Allah’a ortak koştuklarınızı 

unutursunuz.”250 ve “Onu Allah’tan başka açacak (Kâşifetün) kimse yoktur.”251 Ayetlerini delil 

olarak göstererek basîr ve basiret ayrımını yapmaktadır.252 Şarkavî Muhabbetullah’a ulaştığını 

iddia eden kişinin derecesine mukabil Şer-i tekliflere riayet etmesi gerektiğini açıklamakta ve 

bu istikrarı muhafaza eden kişinin “itaat etmesi ve mâsivâdan yüz çevirmesinden dolayı ikrama 

nail olduğuna…” dair hafiften bir ses duyacağını belirtmektedir.253 Hakk’ın keşfine Kitab’a ve 

sünnete yüz çevirmeden, emir ve yasaklarına uyarak vaki olunabileceğini açıklamaktadır.254 

Sûfiyyeden rivayetle “Allah o kişinin günahsızlığını sigortalar/emin kılar, kişi keşfe nail olur, 

ancak şer-i hükümlere ittibaya muvaffak olamazsa kişinin keşfe nail olamayacağını” 

                                                             
244 Ethem Cebecioğlu, Tasavvuf Terimleri ve Deyimleri Sözlüğü, Rehber Yayıncılık, Ankara 1997, s.447. Eserin 
sonraki baskısında ise Keşf-i Havatır, Keşf-i Mücerred, Keşf-i Nazarî, Keşf-i Zamâir bablarını da incelemeye 
tâbi tutmuştur. Ayrıntılı bilgi için krş. Ethem Cebecioğlu, Tasavvuf Terimleri ve Deyimleri Sözlüğü, Otto 
Yayıncılık, Ankara 2014, ss. 282-283; Haksever A. Cahid,  “ruhbanlık” kavramındaki anlam kayması ve 
tasavvufla ilişkilendirilmesi üzerine bazı değerlendirmeler, Hitit Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi 2013/1, c. 
12, sayı: 23, s.8-9 

245 Cebecioğlu, Tasavvuf Terimleri ve Deyimleri Sözlüğü, s.447. 
246 Cebecioğlu, Tasavvuf Terimleri ve Deyimleri Sözlüğü, s.447. 
247 Cebecioğlu, Tasavvuf Terimleri ve Deyimleri Sözlüğü, s.392. 
248 Hasan Şarkavî,Mu’cem Elfâzu’s-Sûfiyye, Neşr Tevzi’, Kahire 1985, s.242. 
249 Şarkavî, Mu’cem Elfâzu’s-Sûfiyye, s.242. 
250 En’âm Sûresi, 6/41. 
251 Necm Sûresi, 53/58. 
252 Şarkavî, Mu’cemElfâzu’s-Sûfiyye, s.242. 
253 Şarkavî, Mu’cemElfâzu’s-Sûfiyye, s.242. 
254 Şarkavî, Mu’cemElfâzu’s-Sûfiyye, s.242. 
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nakletmektedir.255 Sadıklardan bazılarına ilhâm yoluyla Allah’ın ilminden bir ilim açıldığını 

belirtmek sûretiyle ilhâmî bilgi ile kesbi bilginin farkını beyan etmektedir.256 Diğer 

sözlüklerden farklı olarak ilhâmî bilginin hâsıl olmamasındaki nedenleri de açıklamaktadır.257 

Safer Baba; keşfi açma, bir sırrın öğrenimi ve Allah tarafından ilhâm olunan şey ile 

tanımlamaktadır.258 Bu durum kalplerde parlayan bir nur sayesinde korku ve ümit vasıflarından 

beri olan kulun gayb âlemlerine geçişinin mümkün olacağını ve iç âleminde Kelam’ın 

başlayacağını, sırların a’yan olacağını açıklanmaktadır.259 İlhâmât-ı Rabbâniyye ile de 

açıklanan bu vakıanın hass, gayb, hikmet, hakâyık gibi nice isimler ile adlandırıldığını 

vurgulamaktadır.260 

Memdûm ez-Zûbî, Mu’cemus’s-Sûfiyye adlı eserinde keşfi feyz yolu ile nazarî delil olmaksızın 

kalbe tedriç edilen bilgi olarak açıklamaktadır. Ulema nezdinden delilinin yok sayıldığını ancak 

sûfiyyenin istisna olduğunu ifade etmektedir.261 Cürcânî’den rivayetle kişinin keşf yoluyla 

gaybî manalara erişeceğine işaret etmektedir.262 

Alan itibariyle bilgi bütünlüğü çerçevesinde faaliyet göstermiş, itikat alanındaki çalışmalarıyla 

ön plana çıkan ilk dönem Eş’arî kelamcılardan; İbn Fûrek (ö.406/1015) keşfi gözüyle 

görüyormuş gibi anlamaya açık olmayan şeylerin ifşası anlamında kullanmaktadır.263 Yine 

itikâdî çalışmaları ile bilinen Seyyid Şerif Cürcânî ise gaybî mânâlara hitap etmeyi engelleyen 

örtünün kaldırılması, vücûdî ve şuhûdî hakikate erişilmesi şeklinde ifade etmektedir.264 

  

                                                             
255 Şarkavî, Mu’cemElfâzu’s-Sûfiyye, s.242. 
256 Şarkavî, Mu’cemElfâzu’s-Sûfiyye, s.50. 
257 Şarkavî, Mu’cemElfâzu’s-Sûfiyye, s.50. 
258 Safer Baba, Istılâhât-ı Sofiyye fî Vatan-ı Asliyye (Tasavvuf Terimleri), Keten Yayınları, İstanbul 1998, s. 162. 
259 Safer Baba, Istılâhât-ı Sofiyye, s.162; Safer Baba, Istılâhât-ı Sofiyye, s.280. 
260 Safer Baba, Istılâhât-ı Sofiyye, s.134. 
261 Memdum ez-Zûbî, Mu’cemu’s-Sûfiyye, Dâru’l-Cîl, Beyrut 2004, s.38. 
262 ez-Zûbî,Mu’cemu’s-Sûfiyye, s.38. 
263 İbnFûrek, El-İbâne an Turûki’l-Kâsidîn (Tasavvuf Istılahları), Çev.Ahmet Yıldırım-Abdülgaffar Aslan, 
Türkiye Yazma Eserler Kurumu Başkanlığı, İstanbul 2014, s.344.  
264 Cürcânî, Kitâbu’t-Tâ’rifât, s.265. 
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Sonuç 

Çeşitlilik gösteren bilgi elde etme yöntemlerinden birisi olan keşf ve ilham Mutasavvıflar 

tarafından bilginin bütünleyici ve tamamlayıcı unsurlarından birisi olarak görülmektedir. Bir 

yöntemin mutlak doğru olarak kabul edilmesinin elde edilen bilginin güvenilirliği açısından 

probleme sebep olacağı vurgulanmaktadır. Nitekim farklı yöntemlerin tatbik edilmesi elde 

edilen bilginin çeşitli yönlerden ele alınmasını ve sıhhatli bir bakış açısının geliştirilmesine 

imkân sağlayacaktır. Bu noktada Mutasavvıflar, akıl ve duyu ile elde edilen bilginin keşf ve 

ilham ile tamamlanacağını ifade etmektedirler; çünkü onlar tarafından Allah’ın vergisi olarak 

(vehbî) sunulan bilgi, kişinin çabasına bağlı kılınan (kesbî) bilgiye nazaran daha muteber 

görülmektedir. Bu noktada ilk dönem eserler incelendiğinde haberî bilgi türlerinden birisi olan 

keşf ve ilham, Allah tarafından verilen bilgi olarak açıklanmaktadır. Bir yönüyle vahye 

benzeyen keşf ve ilham kişinin tecrübesine ve kabiliyetine bağlı kılınması sûretiyle vahy ile 

elde edilen bilgiden ayrılmaktadır. Bu sebeple ferdî kabul edilen bilginin delil olmayacağı yani 

kesin bilgi içermediği de ifade edilmektedir. Fakihin içtihadında hata olabileceği gibi kişinin 

keşf yoluyla elde ettiği bilginin de hata içerebileceğine dikkat çekilmektedir. Önemle 

vurgulanan bir diğer husus ise amel ve ilmin birlikte inşa edilmesinin gerekliliğidir. Kişinin 

bilgisi ameli ile doğru orantılı görülmektedir. Kur’ân’da “Kitap yüklü merkep”265 teşbihi, 

Tevrat’ın hükümlerine ittiba etmesi gerektiğini kastettiği gibi bilmenin yeterli bir kriter 

olmadığını, amelin de bu anlamda bağlayıcılığını sunmaktadır. “Kim bildikleriyle amel ederse, 

Allah da ona bilmediklerini öğretir” sözü amelin ilmi besleyeceğine, kişinin bu yolla 

bilmediklerini kazanacağına işaret etmektedir. el-Herevî eserinde “yalnızlık zamanlarında, 

yüce himmet sahipleri için sadık nefeslerde ve uyanık kulaklarda/gönüllerde ortaya çıkar” sözü 

ile gizli olan ilme nail olabilmenin zamanını ve niteliğini açıklamaktadır; çünkü ona göre 

kişinin gizli olana (keşf/ilham) mazhar olabilmesi yakazadan başlayarak, tevbe, inâbe ve 

muhasebe gibi elli bir mertebenin akabinde riyazetle belirli bir aşamaya gelmesi gerekmektedir. 

266 Mutasavvıflar tarafından da “evveli ilim, ortası amel ve sonu Allah vergisi” perspektifi genel 

kabul görmektedir. 

Keşf ve ilhâma dair artan tecrübelerin eklektik anlamda belli bir seviyeye ulaşması 

mutasavvıfların bu konuyu daha detaylı incelenmesini sağlamıştır. Teellüh, sezgi, hads, tecelli, 

vârid, firaset, marifet, yakîn, gariza, ilkâ ile türevleri, evdiye, muayene, âyan, idrak, sunuhât-ı 

akliye, bedîhiye, feth, muhadara ve vahy-i sırr ile de ifade bulan keşf ve ilhâmın yetkinlik ve 

                                                             
265 Cum’a Sûresi, 62/5. 
266 el-Herevî, Menâzilu’s-Sâirîn, s.114. 
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mertebe sıraları oluşturulmuştur. Tecrübî bir ilim olması hasebiyle tekâmül edilen mertebe 

ve/veya hallerin isimlendirilmesi konusunda zengin bir terminoloji teşekkül etmiştir. Delil 

itibariye kişinin gözüyle gördüğü misali verilirken, görünüm hakkında basîr ve basiret farkının 

beyan edilmesi ihmal edilmemiştir. Son dönemlere yaklaşıldığında terminolojinin artması, 

manevî yaşamın yorumu gibi eklektik bir seyir mevcut ise de öte yandan bağlayıcılığı ve 

tutarlığı gibi istismara açık yanlarının egale edilmeye çalışıldığına dair bir önlem de söz konusu 

olmuştur. Bu vakıanın oluşumu denetim sisteminin Kur’ân, sünnet ve ehli dışında olmayışı 

keşf/ilhâmın bağlayıcılığını sözlüklerde gündeme getirmiştir. 

Genel itibariyle incelendiğinde hâsıl olan keşf ve ilhâmın evvelen Kur’ân ve sünnetle 

çelişmezlik ilkesine uyması, ilmiyle amel etmesinin yanında kişinin riyazeti de göz önünde 

bulundurulmuştur. Mutasavvıflar tarafından akıl ve duyu dışında kalan haberi bilgi vahiy ve 

keşf/ilhâm ayrımına gidilerek, keşf/ilhâmın akıl ve duyuda olduğu gibi şüphe içerdiği 

açıklanmıştır.  Keşf ve ilhâmın bilgi bütünlüğüne katkısı, akıl ve duyunun yanında kullanılabilir 

bir diğer bilgi türü olmasıyla ifade edilmiştir. 
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 لئاضف نم نیدجسملا نع سدقملا تیب ھب صتخا ام

 267ماكحأ نم ھب صتخا امو

 

 ھباحصأو ھلآ ىلعو نیلسرملا دیس ىلع مالسلاو ةالصلاو نیملاعلا بر ´ دمحلا     
  دعبو ،نیدلا موی ىلإ ھجھن ىلع راس نمو نیعمجأ

 نیملسملا عاقب مظعأ دحأ يھ ماشلا دالب لكو لب سدقملا تیبو ىصقألا دجسملا نإف
 لئاضفب عاقبلا هذھ هللا صخ دقو ،يوبنلا دجسملاو مارحلا دجسملا دعب ةكربو ةسادق
 دجسملاب ةصاخ تازیملاو صئاصخلا هذھ ضعبو عاقبلا نم اھریغ نع ایازمو
 نإو مارحلا دجسملاو يوبنلا دجسملا اھیف امب عاقبلا لك نع سدقملا تیبو ىصقألا
 نیدجسملا بناج ىلإ ىصقألا دجسملل ةصاخ اھضعبو ،ةناكملا يف امھنود ناك
 .نیمرحلا

 .نیرخآ نیثحبمو يدیھمت ثحبم لالخ نم ةقرولا هذھ لوانتأ فوسف انھ نمو

  :ثیح نم كلذو كرابملا ىصقألا دجسملاب فیرعتلا لوح يھف يدیھمتلا ثحبملا امأ

 ؟ ھئامسأ ضعب ركذو ىصقألاب ىصقألا دجسملا يمس اذامل -أ
 ؟ ھیلع لمتشی امو ھتحاسمو ىصقألا دجسملا ةقیقحب فیرعتلا -ب
 ؟ ال مأ مرح ىصقألا دجسملا ىلع قلطی لھ -ت

 

 :لوألا ثحبملا

 كلذ يف امب عاقبلا نم هریغ نع ىصقألا دجسملا ھب صتخا ام ھیف نیبأ فوسف 
 وھ لب امھیلع ھلً الضف لاحب ينعی ال كلذ ناك نإو ) يوبنلاو مارحلا( نیدجسملا
 .ةناكملا يف امھیلی

 :ةیناثلا ثحبملا

                                                             
     يروركت فاون .د 267
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 كراشی امم عاقبلا نم هریغ نع ماكحأ نم ىصقالا دجسملا ھب صتخا ام ھیف نیبأس
 .نادجسملا ھیف

*  *  * 
 ؟ ھئامسأ ضعب ركذو ىصقألاب ىصقألا دجسملا يمس اذامل -أ

 ،سدقلا ةنیدم يف فورعملا دجسملا وھ ىصقالا دجسملاو ،268 دعبألا ً:ةغل ىصقألا
 ھیف رھطتی يذلا رھطملا تیبلا يأ ،سدقملا تیب ىمسیو ،لبجلا حفس ىلع يُنب دقو
 .بونذلا نم

 ةكم لھأ نع دجسم دعبأ ناكو ،مارحلا دجسملا نیبو ھنیب ام دعبل ىصقألا ىمسیو
 عضوم هءارو سیل ھنأل وأ ،رجألا ھترایزب دصقیو ،ةرایزلاب مظعی ضرألا يف

 269.ثئابخلاو راذقألا نع هدعبل لیقو ،ةدابع

 لالتحالا تحت ھعوقول لانملا دیعب ىصقألا دجسملا نأ مویلا لوقن نأ نكمیو

 قلطتً امسا رشع ةعبس "دجاسلا مالعإ" ھباتك يف "يشكرزلا" ركذ دقف هؤامسأ امأو
 يورو .هللا تیب :هانعم يف لیقو ،ءایلیإ دجسم :اھرھشأ نم ،ىصقألا دجسملا ىلع
 يطساولا كلذ ىكح دقو ،"ءایلیإ" ـب سدقملا تیب ىمسی نأ هرك ھنأ رابحألا بعك نع
 دعب اھیلإ ریشأ فوسو ةسدقملا ةنیدملا مسا ىلإ فاضت ھئامسأ نم ریثكو ھلئاضف يف
 .لیلق

 نم ھیف رھطی يذلا ناكملا يأ فاقلا ناكسإو میملا حتفب :سدقملا تیب :ھئامسأ نمو
 .رھطملا :سدقملاو ،بونذلا

 ،رھطملا يأ ةددشملا لادلاو فاقلا حتفو میملا مضب :سدقملا تیبلا ً:اضیأ ھئامسأ نمو
 .مانصألا نم هولخ :هریھطتو

 امكً امسإ "22" ىلإ ىصقألا دجسملا ءامسأ " ـھ883 ت" "يعارجلا" لصوأ دقو
 ."دجاسلاو عكارلا ةفحت" ھباتك يف

 ةدع سدقملا تیبلو حتفلا يف رجح نبا لاق دقف سدقملا تیب وأ سدقلا ةنیدم امأو
 تیب – ىلوألا ءایلا فذحبو رصقلاو دملاب ءایلیإ " – اھنم ،نیرشع نم برقت ءامسأ
 – ملس يروأ – َمِلَس -مالش -ملشو – ُسدقلا – سْدقلا – بونذلا نم ةراھطلا :سدقملا
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 – میلشروأ – مالسلا ةنیدم – سوبی – الیشركو – ثورصمو – لیإ تیب-ةرومح
 270 " ملاس وروأ

 يف امك ىصقألا دجسملاً انایحأ ھب داری يوبنلا ثیدحلا يف سدقملا تیب ركذ امأو
 ةالوم ةنومیم نأ ھیخأ نع ةدوس يبأ نب دایز نع :اھنع هللا يضر ةنومیم ثیدح
 رشنملا ضرأ لاقف سدقملا تیب يف انتفأ هللا يبن ای :تلاق " ملسو ھیلع هللا ىلص يبنلا
 مل نم تیأرأ تلاق هاوس امیف ةالص فلأك ھیف ةالص نإف ھیف اولصف هوتئا رشحملاو
 نمك ناك ھل ىدھأ نم نإف ھیف جرسی اتیز ھیلإ دھیلف لاق ھیتأی وأ ھیلإ لمحتی نأ قطی

 .271 " ھیف ىلص

 لضفأ امھیأ هللا لوسر دنع نحنو انركاذت " :لاق ،ھنع هللا يضر رذ يبأ ثیدحو
 اذھ يدجسم يف ةالص "  هللا لوسر لاقف ؟ سدقملا تیب مأ ،هللا لوسر دجسم
 لثم لجرلل نوكی نأ نكشویلو ،وھ ىلصملا معنلو ھیف تاولص عبرأ نم لضفأ

 وأ ."ً اعیمج ایندلا نم ھل ریخ سدقملا تیب ھنم ىری ثیح ضرألا نم ھسرف نطش
 272." اھیف امو ایندلا نم ھل ریخ" :لاق

ً انایحأ ھب داریو - ىصقألا دجسملا ىنعمب سدقملا تیب ركذ ءاج نیثیدحلا نیذھ يفف
 ھیلع هللا ىلص يبنلا تیتأ ":لاق كلام نب فوع ثیدح يف امك ، - سدقلا ةنیدم
 ،يتوم ،ةعاسلا يدی نیبً اتس ددعأ :لاقف مدأ نم ةبق يف وھو كوبت ةوزغ يف ملسو
 ىطعی ىتح لاملا ةضافتسا مث منغلا صاعقك مكیف ذخأی ناتوم مث ،سدقملا تیب حتف مث
 ةندھ مث ھتلخد الإ برعلا نم تیب ىقبی ال ةنتف مث ً،اطخاس لظیف رانید ةئام لجرلا
 ةیاغ لك تحت ةیاغ نینامث تحت مكنوتأیف نوردغیف رفصألا ينب نیبو مكنیب نوكت
 273 " افلأ رشع انثا

 لكف ةلماك ماشلا سدقملا تیبب داریً انایحأو ،سدقلا ةنیدم يأ سدقملا تیب حتف انھف
 ىمست يھو ماشلا دالب نم سدقلا ةنیدم لوح ام ينعی امنإف ماشلل ةكربلا ركذ ثیدح
 نع تثدحت يتلا تایآلا يف سابع نبا لوق كلذ نمو ،سدقملا تیب ةقطنمً اضیأ
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 سابع نبا لوق انھف ،274 سدقملا تیب يأ ةسدقملا ضرألا يھ لاق ةكرابملا ضرألا
 .ملعأ ىلاعت هللاو ،ماشلا دالب يأ سدقملا تیب ينعی

 :ھتاحاسمو ىصقألا دجسملا ةقیقحب فیرعتلا -ب
 نظیو ،ةفرشملا ةرخصلا ةبق ءانب وھ كرابملا ىصقألا دجسملا نأ ضعبلا نظی
 عماجلا ىلصملا وأ لاجرلا ىلصم وأ يلبقلا دجسملا وھ ىصقألا دجسملا نأ نورخآ
 يف ةحضاو ریغ كرابملا ىصقألا دجسملا ةقیقح نوكت داكتف ) مویلا فرعی امك (
 حیضوتلا يضتقی امم لمتشی اذام ىلعو هدودح يھ امو نیملسملا نم ریثك ناھذأ
 دوجوملاو فورعملا روسلا ھیلع راد ام لك وھ كرابملا ىصقألا دجسملاف ھیونتلاو
 لخادو ،ةقلغم 4وةحوتفم 10 اھنمً اباب 14 غلبت باوبألا نم ددع ھل يذلاو مویلا
 يناورملا ىلصملاو ةرخصلا ةبقو يلبقلا ىلصملا دجوی - راوسألا لخاد – دجسملا
 10 وحنو ةینبأو ةقورأو ءاملل لبسو رابآو بطاسمو تارقمو عقاوم ھیفو ،اھریغو
 ام لكب ھتحاسم عومجمو ،نآرقلاو ثیدحلا ملعتل رودو نذآم عبرأو تاحاسو بابق
 اھیلا دشت يتلا ثالثلا دجاسملا ربكأ ناك كلذب وھو ،2م 144000 يأ منود 144 ھیف
 ىلع تاعسوتلا ءارجا لبق ىصقالا دجسملاو يوبنلا دجسملاو مارحلا دجسملا لاحرلا
 نرقلا نم تانینامثلاو تانیعبسلا دعب  - يوبنلاو مارحلا – نیفیرشلا نیمرحلا
 لالتحالا دوجو ببسب كرابملا ىصقألا دجسملا نأشب فقوتملا رمألا وھو ،يضاملا
 .ءانبلاو ةعسوتلا نعً الضف حالصإلاو میمرتلا نود لوحی يذلا مشاغلا ينویھصلا

 ؟ ھیلع قلطی ال مأ مرح ىصقألا دجسملا ىلع قلطی لھ -ت
 وأ كرابملا ىصقألا دجسملا ىلع مرحلا مسا قالطا ىلإ سانلا نم ریثك بھذی
 يف نیمرحلا يلی ھنأ ىنعمب ناك نإ نیمرحلا ثلاث ةیمست امأ ،نیمرحلا ثلاث ھنومسی
 ناك ناو ىرنس امك صوصنلا ھتدیأ حیحص ىنعم اذھفً امرح نوكی نأ نود ةناكملا
 سیلو دجاسملا ثلاث لوقن نأ حصألا ذإ ةیوغللا ةیحانلا نمً احیحص سیل قالطالا اذھ
 مرح مسا قالطا يلاتلابو ،ثلاث مرح ھنأ كلذب دصق اذإ امأو ،نیمرحلا الو نیدجسملا

 ةیمستلا ةحص ةیحان نم ال ءاملعلا قافتاب حیحص ریغ اذھف ىصقألا دجسملا ىلع
 نم ضرألا يف دجسم ثلاث ھنأب لوقن نأ حصألاو ،نیبت امك ةیوغللا ةیحانلا نم الو
 .دجاسملا ثلاث وأ ،نأشلاو ةناكملا ثیح
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 درت مل اھنأل ةمیلس ریغ ةیمستً امرح ىصقألا دجسملا ةیمست نإ لوقن اننإف انھ نمو
 ءاملعلا نم ریثك راشأ دقل لب ،ةیفیقوت الإ نوكت ال فاصوألا هذھ لثمو صوصنلا اھب
 سیلو " :ىلاعت هللا ھمحر ةیمیت نبا مالسإلا خیش لوقی ثیح ،ىنعملا اذھ سكع ىلإ
 )ً امرح ىمست ال يأ (ً اضیأ  275 لیلخلا ةبرتب الوً امرح ىمسیً اناكم سدقملا تیبلا
  :نكامأ ثالث الإ عاقبلا نم كلذ ریغب الو

 .ىلاعت هللا اھفرش ةكم مرح وھو ،نیملسملا قافتاب مرح وھو :لوألا -
 ریع نم ملسو ھیلع هللا ىلص يبنلا مرح وھو ،ءاملعلا روھمج دنع مرح ً:ایناث -

 يعفاشلاو كلامك ءاملعلا روھمج دنع مرح اذھ نإف 276دیرب يف دیرب روث ىلإ
 ریثك ھححص دقو ملسو ھیلع هللا ىلص يبنلا نع ةضیفتسم ثیداحأ ھیفو دمحأو
 .ءاملعلا نم

 هدنسم يف دمحأ هاور ثیدح ھیف درو اذھ نإف ،فئاطلا يف داو وھو ّجو ً:اثلاث -
ً امرح سیلو ،ثیدحلا ةحص هداقتعال يعفاشلا دنع مرح اذھو حاحصلا يف سیلو
 امأو ،ھب ذخأی ملف هدنسم يف يورملا ثیدحلا فعض دمحأو ،ءاملعلا رثكأ دنع
 نأ كلذو ،277نیملسملا ءاملع نم دحأ دنعً امرح سیلف نكامألا نم كلذ ىوس
 تسیل يھف ،كلذ ىلع ةلادلا صوصنلا دوجوب طبتری يفیقوت رمأ مرح ةیمست
 ةیعرش ماكحأ اھیلع بترتیو ةصاخ تالولدم اھل مرح ةیمست نأ امك ،ةیداھتجا

 .ھتطقلو ھتابنو هدیص هللا مرح ام مرحلاف – ةمرحوً الح –
 فصوت مل نإو اھلك ماشلا دالبو لب سدقملا تیبو كرابملا ىصقألا دجسملا نأ الإ
 تفصو اھنأ الإ اھتطقلو اھدیصو اھتابن میرحت - يحالطصالا ىنعملاب مرحلاب
 تیب فصو كلذكو تابھلاو حنملاو تاریخلا يف ةدایزلاو ءامنلا يھو – ةكربلاب
 نم رھطتلل اھنایتاو ،ساجرألا نم ةراھطلاو ةھازنلا يھو ةسادقلابً اضیأ سدقملا
 ةسادقلا وأ ةكربلاب ةنورقم الإ سدقملا تیبو ىصقألا دجسملا ضرأ تركذ امف ماثآلا
 :ةینآرقلا تایآلا نم ددعب كلذ ءاج دقو
 ِدِجْسَمْلا َىلِإ ِماَرَحْلا ِدِجْسَمْلا َنِم ًالَْیل ِهِدَْبعِب ٰىَرَْسأ يِذَّلا َناَحْبُس ( :ىلاعت لاق -

  278) ُریَِصبْلا ُعیِمَّسلا َوُھُ ھَّنِإ ۚ َانِتَایآ ْنِمُ َھیُِرنِلُ َھلْوَح َانْكَرَاب يِذَّلا ىَصَْقْألا
  279) َنیَِملَاعْلِل اَھیِف َانْكَرَاب يِتَّلا ِضَْرْألا َىلِإ اًطُولَوُ هَانْیََّجنَو ( :ىلاعت لاق -
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 اََھبِرَاغَمَو ِضَْرألا َقِراَشَم َنُوَفعَْضتُْسیْ اُوناَك َنیِذَّلا َمَْوقْلا َاْنثَرَْوأَو(:ىلاعت لاقو -
ّبَر ُتَمِلَك ْتََّمتَو اَھیِف َانْكَرَاب يِتَّلا  َانْرََّمدَوْ اوَُربَص اَمِب َلیِئاَرِْسإ يَِنب َىلَع َىنْسُحْلا َكِ
 280)َنوُشِرَْعیْ اُوناَك اَمَوُ ھُمَْوقَو ُنْوَعِْرف َُعنَْصی َناَك اَم

 اَھیِف َانْكَرَاب يِتَّلا ِضَْرْألا َىلِإ ِهِرَْمأِب يِرَْجتً َةفِصاَع َحیِّرلا َناَمَْیلُسِلَو ( :ىلاعت لاقو -
  281) َنیِمِلاَع ٍءْيَش ِّلُكِب اَّنُكَو

 تیب وأ ماشلا اھیف انكراب يتلا ضرألاب دوصقملا نأب ءاملعلا لاق تایآلا هذھ لكو "
 282 " سدقملا تیب يأ ةسدقملا ضرألا يھ سابع نبا لاقو سدقملا

 ْمَُكلُ 7ّ ََبتَك يِتَّلاَ ةَسََّدقُملا َضَْرألا اُولُخْدا ِمَْوق َای ( :ىسوم ناسل ىلع ىلاعت لاقو -
  283) َنیِرِساَخ اُوبَِلقَنَتف ْمُكِرَابَْدأ َىلَع اوَُّدتَْرتَ الَو

 يِتَّلا ىَُرقْلا َنَْیبَو ْمَُھنَْیب َانَْلعَجَو ( :ھناحبس لوقی أبس لھأ شیع دغرو ةءانھ نعو -
 284) َنیِنِمآً اماََّیأَو َيِلَاَیل اَھیِف اوُریِس َرْیَّسلا اَھیِف َانْرََّدقَوً ةَرِھاَظ ىًُرق اَھیِف َانْكَرَاب
 سابع نبا نع يفوعلا ىور امك سدقملا تیب ىرق يھو

 ،تابنلا يف نوكی ام نسحأ يھو ةبوصخلا تاذ ةوبرلاب اھضرأ نآرقلا فصوو -
 َىلِإ اَمُھَانْیَوآَوً َةیآُ ھَُّمأَو ََمیْرَم َنْبا َانَْلعَجَو ( :ىلاعت لاق ،يراجلا نیعملاب اھءامو
 نبا لاق سدقملا تیب وھو :ةداتقو كاحضلا لاق " 285) ٍنیِعَمَو ٍراََرق ِتَاذ ٍةَوْبَر
 286"  رھظألا وھو :ریثك

 ( :هللا لاق يتلا ةوبرلا اھنإف ،نیطسلف نم ةلمرلا هذھ اومزلا ( :ةریرھ وبأ لاق
 .287" ) نیعمو رارق تاذ ةوبر ىلإ امھانیوآو
 نأو اھثعبمو ةكربلا زكرم وھ ) ىصقألا دجسملا ( ىنعمب سدقملا تیب نأ كش الو
 تیب يف ةكربلاو ،اھتكرب نوكت اھبرق ردقبف ھنم اھتكرب دمتست – ماشلا دالب – دالبلا
 اھئام ةبوذعو اھراھنأو اھراجشأو اھرامثب بصخلاب ةیسحلا ةكربلا اھنم ،سدقملا
 رغص ىلعف ... اھعرازم ةبوصخو اھنوتیزو اھتیزو اھتھكاف ةذلو اھسقط لادتعاو
 اذكو .. اھتذلو اھتاجوتنمو اھتعارز عونتب ترھتشا اھنأ الإ اھندم براقتو نیطسلف

 .ماشلا دالب مومع
 ىصقألا دجسملا اھیفو يحولا طبھمو ءایبنألا ضرأ يھف :ةیونعملا اھتكرب امأو
 روبق اھیفو ً،اعیمج ءایبنألاب ملسو ھیلع هللا ىلص هللا لوسر ھب مأ يذلا كرابملا
 ءامسلا ىلإ ضرألا ةباوبو ضرألا ىلإ ءامسلا ةباوب يھو نیحلاصلا دقارمو ءایبنألا
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 تلد امك نحملا دادتشا دنع نینمؤملا راد رقع يھو ..رشنملاو رشحملا ضرأ يھف
 .اھحیرصو صوصنلا حیحص كلذ ىلع
 تءاج امك يھو ،ةینلا ترضحتسا ام داھج لب طابر اھب ةماقإلاو روغث اھنئادم يھو
 288 ،ةروصنملا ةفئاطلا ضرأ صوصنلا
 دوجولا ةیفصت اھب نوكیس فاطملا ةیاھن يف اھنأو ةاغطلا ظفلت اھنأ اھتكرب نمو
 ضعب ىلإ ریشن فوسو ،ةحیحصلا صوصنلا كلذب تربخأ امك يناودعلا يدوھیلا
 .ثحبلا تالیصفت يف لئاصفلا هذھ

 

 

 

 
 :ىلاعتو ھناحبس هللا ةدابعل ضرألا يف عضو تیب يناث ھنأ ً:الوأ
 كلذ لد ،مارحلا دجسملا وھ ىلاعتو ھناحبس هللا ةدابعل ضرألا يف عضو تیب لوأف 

 يِذََّلل ِساَّنلِل َعِضُو ٍتَْیب َلََّوأ َِّنإ ( :ھناحبس قحلا لاق ثیح میركلا نآرقلا حیرص ىلع
ّل ًىدُھَوً اكَرَابُمَ ةََّكبِب َّیب ٌتَایآ ِھیِف * َنیَِملَاعْلِ ِ ِّ<َوً انِمآ َناَكُ َھلََخد نَمَو َمیِھاَرْبِإ ُمَاقَّم ٌتَانـِ

 َنیَِملَاعْلا ِنَع ٌّيِنَغ هللا َِّنَإف ََرفَك نَمَوً الیِبَس ِھَْیلِإ َعاََطتْسا ِنَم ِتَْیبْلا ُّجِح ِساَّنلا َىلَع
(289 
 هللا ةدابعل ضرألا يف عضو تیب يناث وھ ىصقألا دجسملا نأ ىلع لدی ام امأو
 ,ٍَّرذ يَِبأ ثیدح نم امھیحیحص يف ملسمو يراخبلا ھجرخأ ام وھ ىلاعتو ھناحبس
 ،ُماَرَحْلاُ دِجْسَمْلا :َلَاق ؟ ُلََّوأ ِضَْرألا يِف َعِضُو ٍدِجْسَم َُّيأِ 7َّ َلوُسَر َای " :ُتُْلق :َلَاق
 : َلَاق ؟ اَمَُھنَْیب ْمَك :ُتُْلق :َلَاق ،ىَصَْقألاُ دِجْسَمْلا :َلَاق ؟ َُّيأ َُّمثِ 7َّ َلوُسَر َای :ُتُْلق :َلَاق
 .290" َُكدِجْسَم َوُھ اَمَِّنَإف , ِّلََصفَ ةالَّصلا َتْكَرَْدأ اََمنَْیأَو ،ً َةنَس َنُوَعبَْرأ

 نأ وأ نارمع لآ ةیآ لوزن لبق نوكی نأ امأ ھنع ىلاعت هللا يضر رذ يبأ لاؤسو
 لوألا نع لأسی وھف ضرألا يف عضو دجسم يناث ىلإ لوصولا ھلاؤسب دوصقملا
 ،برعلا مالك يف لصحی وھو ،دجسم يناث نع لاؤسلاب ھعبتیل نكلو باجیس ام ملعیو
 .ءانبلا نمز يف امھنیب قرفلاً اضیا فرعیل وأ
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 دجسم يناث وھ ىصقألا دجسملا نأ ىلع ةلالدلا يف حیرص وھو حیحص صنلا اذھف
 مارحلا دجسملا دعب ناك ھناو ىلاعتو ھناحبس هللا ةدابعلً اصیصخ ضرألا يف عضو
 ھنباو مالسلا ھیلع مدآ اندیس مأ ةكئالملا ،هانب نم انثحب لحم سیلو ةنس نیعبرأب
 ملو ةبعكلا ءانب اداعا امنا مالسلا امھیلع لیعامسا اندیسو میھاربا اندیس نا حجارلاو
 ِتَْیبلا َنِمَ دِعاََوقلا ُمیِھاَرْبِإ َُعفَْری ْذِإَو ( :ىلاعت ھلوق كلذ ىلع لدی مدع نم اھاسسؤی
       ،291) ُمیَِلعلا ُعیِمَّسلا َتَْنأ َكَّنِإ اَّنِم ْلََّبَقت َانَّبَر ُلیِعاَمِْسإَو

 سدقملا تیب دجسم ىنب نم لوأ سیل ھنأ دیكأتلاب مالسلا ھیلع نامیلس اندیس نإف اذكو
 تیب ىنب نم لوأو مالسلا ھیلع میھاربا ةبعكلا ىنب نم لوأ نأ انربتعا ذإ اننأ كلذو
 امناو ةنس نیعبرأ ذئدنع نوكی ال نیئانبلا نیب قرافلا نإف مالسلا ھیلع نامیلس سدقملا
 .ةنس نوعبرأ سیسأتلا يف نیدجسملا نیب نا ىلع حیحصلا صنلاو نینسلا تائم

 نمً الك نأ ىلع ءاملعلا روھمج نإف ثیدحلا اذھ ھب ءاج ام عمً اماجسنا ھنإف كلذلو
 سیلو سدقملا تیب دجسمو مارحلا تیبلل ناددجم نامیلس اندیسو میھاربإ اندیس
  كلذ لبق ينب امنإ ،ھل تاسسؤم

 ةكئالملا مھ لھ ،ىصقألاو مارحلا نیدجسملا ىنب نم لوأ نم ءاملعلا فلتخا دقو
 يذلاو ،ىصقألا ھنبا ىنبو ةبعكلا ىنب وأ ىصقألاو ةبعكلا ىنب مدآ نأ مأ مالسلا مھیلع
 .ةنس نیعبرأ اھنیب قرافلاو نالوألا امھنأ وھ انینعی

 ينب ثیح مارحلا دجسملا اھیف ھقبسی ىصقألا دجسملل ةزیملاو ةیصوصخلا هذھو  
 .ةناكملا يف سیلو ءانبلا يف هدعب وھف يوبنلا دجسملل تسیل اھنكلو ھلبق

 

 يھو مارحلا دجسملل سیل حجارلا ىلع هذھف ،نیملسملل ىلوألا ةلبقلا ھنأ ً:ایناث
 .يوبنلا دجسملل تسیلً اعطق
 وھف ،نمزلا نم ةرتفل وأ ىلوألا نیملسملا ةلبق ھنأ ىصقألا دجسملا نع ملكتن امدنعو
 تاھجوتلاو ءارآلا اھیف تفلتخا امھم ةمألاف اھتدحو نطومو اھتملك عماجو ةمألا زمر
 ىلص دمحمل ةلاسرلا ،´ دیحوتلا " اھتملكل ةعماجو اھل ةدحوم ءایشأ ىلع يقتلت يھف

 ال مارحلا دجسملا ىلإ اھلیوحت دعب ةلبقلاو " ةدحاو ةلبق ىلإ هاجتالا ،ملسو ھیلع هللا
 .ھیلإ راظنألا دشو ىصقألا دجسملا نع ةیزمرلا عفرت
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 يف يراخبلا ھجرخأ ام ىلوألا نیملسملا ةلبق وھ ىصقألا دجسملا نوك ىلع لیلدلاو
 ىلص هللا لوسر ناك ( :لاق امھنع هللا يضر بزاع نب ءاربلا ثیدح نم ھحیحص
 لوسر ناكو ارھش رشع ةعبس وأ رشع ةتس سدقملا تیب وحن ىلص ملسو ھیلع هللا
 ىرن دق " هللا لزنأف دوھیلل ةفلاخم ةبعكلا ىلإ ھجوی نأ بحی ملسو ھیلع هللا ىلص هللا

 دوھیلا مھو )سانلا نم ءاھفسلا ( لاقو ةبعكلا وحن ھجوتف " ءامسلا يف كھجو بلقت
 ىلإ ءاشی نم يدھی برغملاو قرشملا ´ لق اھیلع اوناك يتلا مھتلبق نع مھالو ام "

 ىلص ام دعب جرخ مث لجر ملسو ھیلع هللا ىلص يبنلا عم ىلصف " میقتسم طارص
 ھنأ دھشی وھ لاقف سدقملا تیب وحن رصعلا ةالص يف راصنألا نم موق ىلع رمف

 ىتح موقلا فرحتف ةبعكلا وحن ھجوت ھنأو ملسو ھیلع هللا ىلص هللا لوسر عم ىلص
 .292)ةبعكلا وحن اوھجوت

 نأ دمحم كشوی نوكرشملا لاق ىتح دوھیلا عم نوكرشملاو نوقفانملا بواجت دقو
 293 مكیلإ ھتلبقب ھجوتف ھنید دمحم ىلع ریحت اولاقو باترم كاش ھنإ مكنید ىلإ دوعی

 مالسلا ھیلع ھنأ اھنأشب حیحصلا لعل يكملا دھعلا امأ يندملا دھعلا نم ةدملا هذھو
 ةرتفلا سدقملا تیب ىلإ ھجوتلا نوكیف سدقملا تیب ىلإ ھجوتی اھلالخً اضیأ ناك
 مث يندملا دھعلا نمً ارھش رشع ةعبس وأً ارھش ةرشع ةتس ىلإ ةفاضإ اھلك ةیكملا

 لوسر اھیلإ ھجو يتلاً العف ىلوألا ةلبقلا وھ سدقملا تیب نوكی اذھبو ،ةلبقلا تلوح
 ھجوت دق ھتایح يف ملسو ھیلع هللا ىلص لوسرلا كلذب نوكیف ملسو ھیلع هللا ىلص هللا

 ىلا ةمألل ةمئادلا ةلبقلا يھ ةبعكلا نكلو ةبعكلا ىلا ھجوت امم رثكأ سدقملا تیب ىلا
 .ةعاسلا مایق

 

 :عاقبلا نم اھریغ نود ءامسلا ىلإ ضرألا ةباوب ھنأ ً:اثلاث
 نم اذھو ،ضرألا ىلإ ءامسلا ةباوبو ءامسلا ىلإ ضرألا ةباوب يھ سدقملا تیبف
 هللا ىلص هللا لوسرب جرعی نأ ھناحبس قحلا دارأ املف ،عاقبلا هذھل ىلاعت هللا میركت

 ءامسلا ىلإ ھب جرع ھنم مث ىصقألا دجسملا ىلإً الوأ ھب ىرسأ ءامسلا ىلإ ملسو ھیلع
 ىلع سدقملا تیببً ارورم ءامسلا نم ھتدوع قیرط يف كلذ ناك مث ،سدقملا تیب نم
 ةباوب وھ سدقملا تیب نأ ىلإ ھناحبس قحلا نمً اناذیإ كلذ لك ،لاوقألا نم حیحصلا
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 كلام نب سنأ نع ملسم ىور دقف ،ضرألا ىلإ ءامسلا ةباوبو ءامسلا ىلإ ضرألا
 قوف لیوط ضیبأ ةباد وھو قاربلاب تیتأ " :لاق ملسو ھیلع هللا ىلص هللا لوسر نأ
 سدقملا تیب تیتأ ىتح ھتبكرف لاق ھفرط ىھتنم دنع هرفاح عضی لغبلا نودو رامحلا
 نیتعكر ھیف تیلصف دجسملا تلخد مث لاق ءایبنألا ھب طبری يتلا ةقلحلاب ھتطبرف لاق
 نبللا ترتخاف نبل نم ءانإو رمخ نم ءانإب مالسلا ھیلع لیربج ينءاجف تجرخ مث
 حتفتساف ءامسلا ىلإ انب جرع مث ةرطفلا ترتخا ملسو ھیلع هللا ىلص لیربج لاقف

 دق لاق ھیلإ ثعب دقو لیق دمحم لاق كعم نمو لیق لیربج لاق تنأ نم لیقف لیربج
 ةیناثلا ءامسلا ىلإ انب جرع مث ریخب يل اعدو يب بحرف مدآب انأ اذإف انل حتفف ھیلإ ثعب
 لیق دمحم لاق كعم نمو لیق لیربج لاق تنأ نم لیقف مالسلا ھیلع لیربج حتفتساف
 ىیحیو میرم نبا ىسیع ةلاخلا ينباب انأ اذإف انل حتفف ھیلإ ثعب دق لاق ھیلإ ثعب دقو
 ةثلاثلا ءامسلا ىلإ يب جرع مث ریخب يل اوعدو ابحرف امھیلع هللا تاولص ءایركز نب
 ھیلع هللا ىلص دمحم لاق كعم نمو لیق لیربج لاق تنأ نم لیقف لیربج حتفتساف
 ملسو ھیلع هللا ىلص فسویب انأ اذإف انل حتفف ھیلإ ثعب دق لاق ھیلإ ثعب دقو لیق ملسو
 .294 " .... ریخب يل اعدو بحرف نسحلا رطش يطعأ دق وھ اذإ
 

 :رشنملاو رشحملا ضرأ ھنأ ً:اعبار

 نوكی اھیلإ ذإ ءامسلا ىلإ ضرألا ةباوب سدقملا تیب نوك لئالد نمً اضیأ هذھو
 ملسو ھیلع هللا ىلصِ ّيِبَّنلا َِةالْوَمَ َةنوُمْیَم َْنعف ،ءامسلا ىلإ رشنملا اھنمو رشحملا
 295 ِرَشْنَمْلاَو ِرَشْحَمْلا ُضَْرأ ( :َلَاق .ِسِدْقَمْلا ِتَْیب يِف َانِتَْفأ ِ،هللا َلوُسَر َای ُتُْلق " :َْتلَاق
 ْعَِطتَْسأ َْمل ِْنإ َتَْیأََرأ :ُتُْلق ."ِهِرْیَغ يِف ٍَةالَص ِفَْلأَك ِھیِفً َةالَص َِّنَإف ؛ِھیِف اوُّلََصفُ هُوْتئا .
 ،296)ُ هَاَتأ ْنَمَك َوَُھف َكَِلذ ََلَعف ْنََمف ؛ِھیِف ُجَرُْسی ًاتْیَزُ َھل يِدُْھَتف" :َلَاق ؟ِھَْیلِإ َلَّمََحَتأ َْنأ
 ،ةمایقلا موی قئالخلا عامتجال ةحیصلا ءادن ةكئالملا نم يدانملا ضرأ وھ كلذكو
 دیعس لاق ،297) ٍبیَِرق ٍناَكَّم نِم ِدَانُمْلا ِدَاُنی َمَْوی ْعَِمتْساَو ( لجو زع ھلوق ریسفت ىفو
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 "ضرألا طسو يھو :لاق ،سدقملا تیب ةرخص نم يدانی ھنأ ثدحتن انك " :ةداتق لاق
298. 

 

 :ھلوح ام كرابمو سدقم ھنأ ً:اسماخ

 وأ امھرجش عطق مرح كلذبو ةمرحلاب افصو يوبنلا دجسملاو مارحلا دجسملاف 
 ةقیضو ةددحم مرحلا دودح نكلو ،امھتطقل طاقتلاو امھدیص دایطصاو امھتابن
 نم هدیصو ھتطقلو ھتابنو هرجشل سیلو مرحلاب فصوی مل نإو ىصقالا دجسملاو
 ھلوح ام وھ ةسادقلاو ةكربلاب فصو ىصقألا دجسملا نأ الإ نیمرحلل ام ةمرحلا

 ،كرابملا ىصقألا دجسملا اھتكرب ردصمو ةكرابم عاقب اھلك ماشلا دالب تلعج ىتح
 ىَصَْقْألا ِدِجْسَمْلا َىلِإ ِماَرَحْلا ِدِجْسَمْلا َنِم ًالَْیل ِهِدَْبعِب ٰىَرَْسأ يِذَّلا َناَحْبُس " ىلاعت لاقف
 لدت يتلا ثیداحألاو ،299 " ُریَِصبْلا ُعیِمَّسلا َوُھُ ھَّنِإ ۚ َانِتَایآ ْنِمُ َھیُِرنِلُ َھلْوَح َانْكَرَاب يِذَّلا

 ً،ادج ةریثكو ةریثك ماشلا دالب لكو لب سدقملا تیبو ىصقألا دجسملا ةكرب ىلع
 :اھنم

 ىَّلَصِ 7َّ َلوُسَر ُتْعِمَس " :لاق -ھنع هللا يضر- يراصنألا تباث نب دیز نع -
 يفو -ماشلل َىبوط ای ،ماشلل َىبوط ای ،ماشلل َىبوط ای" :لوقی ملس ھیلعُ 7َّ
 ةكئالم كلت :لاق ؟كلذ َِمبو !هللا لوسر ای :اولاق  - ماشلا لھأل ىبوط ای ةیاور

 . 300 "ماشلا ىلع اھتحنجأ ةطساب هللا
 ِھَِلآَو ِھَْیلَعُ 7َّ ىَّلَصِ 7َّ ِلوُسَرَ دْنِع ُنَْحنَو َانْرَكَاَذت " :َلَاق ُ،ھْنَعُ 7َّ َيِضَر ٍَّرذ يَِبأ ْنَع -

 ِتَْیبُ دِجْسَم َْوأ ، َمَّلَسَو ِھَِلآَو ِھَْیلَعُ 7َّ ىَّلَصِ 7َّ ِلوُسَرُ دِجْسَم : ُلَضَْفأ اَمُھَُّیأ ، َمَّلَسَو
 ، َاذَھ يِدِجْسَم يِفٌ ةالَص " : َمَّلَسَو ِھَِلآَو ِھَْیلَعُ 7َّ ىَّلَصِ 7َّ ُلوُسَر َلَاَقف ، ِسِدْقَمْلا
 ِنَطَش ُْلثِم ِلُجَّرلِل َنوَُكی َْنأ َّنَكِشُوَیلَو ، ىَّلَصُمْلا َمْعَِنلَو ، ِھیِف ٍتاََولَصِ َعبَْرأ ْنِم ُلَضَْفأ
 َلَاق َْوأ ، " ًاعیِمَج َایْنُّدلا َنِمُ َھل ٌرْیَخ ِسِدْقَمْلا َتَْیبُ ھْنِم ىََری ُثْیَح ، ِضَْرألا َنِم ِھِسََرف
 .301 " اَھیِف اَمَو َایْنُّدلا َنِم ٌرْیَخ :

 ُریَِصیَس ( : َمَّلَسَو ِھَْیلَعُ 7َّ ىَّلَصِ 7َّ ُلوُسَر َلَاق : َلَاق ,ُ ھْنَعُ 7َّ َيِضَرَ َةلاَوَح يَِبأ ْنَع -
 ، “ ِقاَرِعْلاِبٌ دْنُجَو ، ِنََمیْلاِبٌ دْنُجَو ، ِماَّشلاِبٌ دْنَُجف ،ً َةدَّنَجُم ًادُونُج اُونوَُكت َْنأ َىلِإ ُرَْمْألا
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 اَھَِّنَإف ، ِماَّشلاِب َكَْیلَع “ : َلَاق ، َكَِلذ ُتْكَرَْدأ ِْنإ ،ِ 7َّ َلوُسَر َای يِل ْرِخ :َ َةلاَوَح ُنْبا َلَاق
 ، ْمُكِنََمیِب ْمُكَْیَلَعف ، ُْمتَْیَبأ ِْنَإف ، ِهِدَابِع ْنِمُ َھتَریِخ اَھَْیلِإ يَِبتَْجی ، ِھِضَْرأ ْنِمِ 7َُّ ةَریِخ
 ًادَِرفْنُمَ دُوَاد ُوَبأُ هاَوَر . 302 ) ِھِلَْھأَو ِماَّشلاِب يِل َلَّفََكت َْدقَ 7َّ َِّنَإف ،ْمُكُِردُغ ْنِم اُوقْساَو
 ٍُّوُلعِبُ هَانَْقفاََوف .ُ هَانْیَوَر اَم َوَْحن حْیَرُش ِنْبَ ةَوْیَح ْنَع " ِھَِننُس " ْنِم “ ِداَھِجْلا “ يِف ِھِب
 .َِةثِلاَّثلا َِةیاَوِّرلا يِف
 ماشلا لھأ "يواینملا لاق ،لیسلا اھرداغی ءاملا نم ةعطقلا وھو ریدغ عمج ردغلا

 امم يقسلاب مھاصوف باودلا يقسو برشللً اریدغ مھنم ةقفر لك ذختی نأ مھنأش
 جیھتو فالتخاللً الیبس نوكی الئل بلغتلاو هاوس امیف ةمحازملا كرتو مھب صتخی
 .303 ةنتفلا

 َيِرُْسأَ َةلَْیل ُتَْیأَر " :َمَّلَسَو ِھَْیلَعُ 7َّ ىَّلَصِ 7َّ ُلوُسَر َلَاق :َلَاق َ،َةلاَوَح ِنْبِ 7َّ ِدْبَع ْنَع
ُ دوُمَع :اُولَاَقف ؟َنُولِمَْحت اَم :ُتُْلَقف ُ،ةَكِئالَمْلاُ ُھلِمَْحتٌ ةَُؤلُْؤلُ ھََّنأَك ََضیَْبأ ًادوُمَع يِب
 ِتَْحت ْنِم َسُِلتْخا ِبَاتِكْلاَ دوُمَع ُتَْیأَر ٌِمئَان َاَنأ َانَْیبَو ، ِماَّشلاِبُ َھعََضن َْنأ َانْرُِمأ ،ِمالْسِإلا

 َوُھ َاذِإَو يِرََصبُ ُھتَْعْبَتَأف ، ِضَْرألا ِلَْھأ ْنِم ىَّلََخت َْدق َىلَاَعتَ 7َّ ََّنأ ُتَْننََظف ، يِْسأَر
 ،يِل ْرِخ ِ،7َّ َلوُسَر َای َ:َةلاَوَح ُنْبا َلَاَقف ،" ِماَّشلاِب َعِضُو ىَّتَح يَِدی َنَْیب ٌعِطاَس ٌرُون
 .304" ِماَّشلاِب َكَْیلَع " :َلَاَقف

 

 مھب ءارسإلا ةلیل ملسو ھیلع هللا ىلص لوسرلا ةمامإو ھیفً اعیمج ءایبنألا عامتجا ً:اسداس

 ً:اعیمج

 فلخ اولصوً اعیمج ءایبنألا ھیف عمتجا نأ ضرألا يف ناكم يأل لصحی مل رمأ وھو
 متأ مھیلعو ھیلع مھب ىلص دقف مھنم دحأل فلخ وأ ملسو ھیلع هللا ىلص هللا لوسر
 ىلع ةمألا ةیالو ىلإو ،ممألا ةمألا ةدایق ىلإ ةراشإ كلذ يفو ً،امامإ میلستلاو ةالصلا
 ةدایقلا ةیار اوملس دق مالسلا مھیلع لیئارسإ ينب ءایبنأ نأو ةسدقملا عاقبلا هذھ
 ،هدعب نم ھتمألو ملسو ھیلع هللا ىلص هللا لوسرل تاسدقملا هذھ ىلع فارشإلاو
 ىصقألا دجسملا الإ ضرألا نم ناكم يأ يف لصحت مل ةصیصخلا هذھ نأ قحلاو
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 ـ يبنلا نأ سنأ نع ينانبلا تباث ٍقیرط نم ھحیحص يف ملسم جرخأ دقف ،كرابملا
 ىلص ھنأ تبث امك ،نیتعكر سدقملا تیبب ءارسإلا ةلیل ىَّلص ـ ملسو ھیلع هللا ىلص

 َْدَقل " : َمَّلَسَو ِھَْیلَعُ 7َّ ىَّلَصِ 7َّ ُلوُسَر َلَاق : َلَاق ،َ ةَرْیَرُھ يَِبأ ْنَع ،اًمامإ ءایبنألاب
 ِتَْیب ْنِم َءَایَْشأ ْنَع يِنُوَلأََسف ، َياَرْسَم ْنَع يُِنَلأَْست ٌشْیَُرقَو ، ِرْجِحْلا يِف َاَنأَو يُِنتَْیأَر
 ُرُظَْنأ يِل َىلَاَعتَو َكَرَاَبتُ 7َُّ َھَعفََرف ،ُ َھْلثِم ُتْبِرُك اَم ًابْرَك ُتْبِرَُكف ، اَْھتِْبُثأ َْمل ِسِدْقَمْلا
 َاِذَإف ، ِءَایِبَْنألا َنِم ٍةَعاَمَج يِف يُِنتَْیأَر َْدقَو ، ِھِب ْمُُھْتَأبَْنأ ِالإ ٍءْيَش ْنَع يِنُوَلأَْسی اَم ، ِھَْیلِإ
ّلَُصی ٌِمئَاق ىَسوُم  ُنْبا ىَسیِع َاذِإَو ،َ ةَءُونَش ِلاَجِر ْنِمُ ھََّنأَك ،ٌ دْعَج ٌبْرَض ٌلُجَر ، يِ
ّلَُصی ََمیْرَم  ِھَْیلَع ُمیِھاَرْبِإ َاذِإَو ، ُّيَِفقَّثلا ٍدُوعْسَم ُنْبُ ةَوْرُع اًَھبَش ِھِب ِساَّنلا ُبَرَْقأ ، يِ
ّلَُصی ٌِمئَاق ُمالَّسلا  ْمُُھتْمََمَأف ،ُ ةالَّصلا َِتناََحف ،ُ ھَسَْفن يِنَْعی ْمُُكبِحاَص ِھِب ِساَّنلاُ َھبَْشأ ، يِ
ّلََسف ، ِراَّنلا ُبِحاَص ٌكِلاَم َاذَھُ دَّمَحُم َای : ٌلِئَاق يِل َلَاق ، ِةالَّصلا َنِم ُتْغََرف اََّمَلف ،  ْمِ
 . 305" ِمالَّسلاِب يَِنَأَدَبف ِھَْیلِإ َُّتَفتْلَاف ، ِھَْیلَع
 
 
  

 :نامزلا رخآ يف ةروصنملا ةفئاطلا رقم ھنأ ً:اعباس

 يتمأ نم ةفئاط لازت ال" :ملسو ھیلع هللا ىلص هللا لوسر لاق :لاق ةمامأ يبأ نع
 ام الإ مھلذخ نم الو مھفلاخ نم مھرضی ال نیرھاق مھودعل نیرھاظ نیدلا ىلع
 :لاق ؟مھ نیأو هللا لوسر ای :اولاق "كلذك مھو هللا رمأ مھیتأی ىتح ءاوأل نم مھباصأ
 فانكأ يھ ماشلاو ماشلا يف مھ ةیاور يفو ،306 "سدقملا تیب فانكأو سدقملا تیبب"
 ملسو ھیلع هللا ىلص لوسرلا ءاعدب معدم ھیف داھجلا نإف انھ نمو ،سدقملا تیب
 .ىلاعت هللا نذإب ،ةروصنملا ةفئاطلا مھ ھیف نودھاجملاف نیكمتلاو رصنلاب ھتراشبو
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 يف جرسی تیزب لسریلاف ، ھیتأی نأ عطتسی مل نم نأب ملسو ھیلع هللا ىلص ھصخ ً:انماث

 :ھلیدانق

 لسری نأ يوبنلا دجسملا وأ مارحلا دجسملا ةرایز نع نوزجعی نمم دحأ َعُْدی مل ذإ
 ةیلوؤسمً اعیمج نیملسملا لیمحت كلذ يف ةمكحلا لعل ،ھلیدانق يف جرسی تیزب ھیلإ
 لوصولل لیبسلا حتفو ناودعلا نم ھتیامح يف ماھسإلاو ىصقألا دجسملا نع عافدلا
 ةمداقلا فورظلا ىلا ةراشإ كلذ لعل لب ،نیبصاغلا يدیأ نمً اررحمً ارھاط ھیلإ
 دجسملا ةرایز رذعت يف ةلثمتملاو - انل ةبسنلاب ةمئاقلا - ثیدحلا دورو تقول ةبسنلاب
 وھ امك ثیدحلاف ،ثادحأ نم امبر ھب رمی ام ىلإ ةراشإ يھ ذإ كرابملا ىصقألا
 ھنع لاغشنإلا وأ رفسلا نع زجعلا نم ةیداعلا ةیصخشلاو ةیناسنإلا فورظلل ةاعارم
 زجعلاب ىلخت ال ةیلوؤسملا نأو اھشیعن يتلا فورظلا هذھ لثمل امبر ةراشإً اضیأ وھف

 .ةرایزلا نع
 
 :نتفلاو نحملا تقو يف امیس ال رجاھم لضفأ اھنأ ً:اعسات
 اََمفِ 7َّ َلوُسَر َای : َلیِق ، ٌَنتِف ُنوَُكتَس " : َمَّلَسَو ِھَْیلَعُ 7َّ ىَّلَصِ 7َّ ُلوُسَر َلَاق دقف 
 .307 " ِماَّشلاِب ْمُكَْیلَع :َلَاق ؟ َانُرُْمَأت
 ُتْعِمَس " :َلَاق ،اَمُھْنَعُ 7َّ َيِضَر ،رمع نبا هللا دبع ثیدح نم دوواد وبأ جرخأو
 ِلَْھأ ُرَایَِخف ، ٍةَرْجِھَ دَْعبٌ ةَرْجِھ ُنوَُكتَس " :ُلُوَقی ,َمَّلَسَو ِھَْیلَعُ 7َّ ىَّلَصِ 7َّ َلوُسَر
 ْمُھُظِفَْلت ، اَھِلَْھأ ُراَرِش ِضَْرألا يِف َىقَْبیَو ،308 َمیِھاَرْبِإ َرِجاَھُم ْمُھُمَزَْلأ ِضَْرألا
 309" ِریِزَانَخْلاَو َِةدَرِقْلا َعَم ُراَّنلا ُمُھُرُشَْحتَو ، َّلَجَو َّزَعِ 7َّ ُسَْفن ْمُھَُرذَْقت ، ْمُھوُضََرأ
 نوعدم نوملسملاف يندملاو يكملا نیمرحلل ھجو نم ةمئاق ةصیصخلا هذھ نأ قحلاو
 نذإب مداقلا ثحبملا يف انعم رھظیس امك لاجدلا نم نانمآ امھو ،اھیف ةرواجملا ىلإ

 بورض نم برض ھیف ةماقإلا نأ يھ ىصقألا دجسملا ةصیصخ امأو ىلاعت هللا
 .نیفیرشلا نیمرحلل سیل اذھو ،روغث ماشلا نئادمف داھجلا لب طابرلا
 

                                                             
307 ü74424 - ركاسع نبال قشمد خير 
 هفانكأو سدقملا تيب وه مالسلا هيلع ميهاربا رجاهم 308
 6832 لبنح نب دمحأ دنسم /2482 دواد يبأ ننس 309



379 
 

يناثلا ثحبملا  

:ماكحأ نم كرابملا ىصقألا دجسملا هب صتخا ام  
 

 دجسملا يف الإ ملسو ھیلع هللا ىلص هللا لوسر ةافو دعب نذؤی مل ھنع يضر لالب نأ ً:ارشاع

 :ىصقألا

 نذأف ھنع هللا يضر رمع هاعد ثیح ـھ 16 ةنس ىصقألا دجسملا حتف موی كلذ ناك
 ةمظع هراعشتسا ىصقألا دجسملا يف نذؤی لالب لعج يذلاو -نیملسملا ىكبو ىكبو
 .ملسو ھیلع هللا ىلص هللا لوسر بلق ىلإ ھبرقو ناكملا

 دبع نب دیعس ينربخأ ، ملسم نب دیلولا انثدح ، يشرقلا نمحرلا دبع نب دمحأ انثدح
 هللا ىلص - هللا لوسر دعب دحأل نذؤی مل الالب نأ " امھریغو رباج نباو ، زیزعلا

 لخف ، ´ ينتقتعأ تنك نإ :لاقف ،ھعنم ركب وبأ دارأف ،داھجلا دارأو - ملسو ھیلع
 لأسی نأ رمع نوملسملا لأسف ، ةیباجلا رمع مدق ىتح ماشلاب ناكف : لاق . يلیبس
 اركذ ،ذئموی نم ایكاب رثكأ ناك اموی ری ملف ، اموی نذأف ، ھلأسف ، مھل نذؤی الالب مھل
 نع ماشلا لھأ ناذأ نأ ىرن نحنف : دیلولا لاق .ملسو ھیلع هللا ىلص - يبنلل مھنم
 .310 " ذئموی ھناذأ
 يبنلا سانلا ركذف ،لالب نذأف رمع عم ماشلا انمدق ":لاق ھیبأ نع ملسأ نب دیز نعو

 .311 " ھنمً ایكاب رثكأً اموی َرأ ملف ملسو ھیلع هللا ىلص
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 نم ھیف تادابعلا ءادأ لجأ نم ھترایزو ھیلإ رفسلاو لاحرلا دش بابحتسا ً:الوأ
 میركلا نآرقلا ةءارقو لجو زع â ركذو ءاعدو فاكتعاو مایقو مایصو ةالص
 .ھمتخو

 .ةحیحصلا ثیداحألا نم ةعومجم كلذ ىلع لدیو

 ُلوُسَر َّنَُھلَاق ٌثَالث " :َلَاق ،ِ ّيِرْدُخْلا ٍدیِعَس يَِبأ ثیدح نم ملسمو يراخبلا ھجرخأ ام -1
َ ةَریِسَمً َةأَرْما ِِرفاَُست ال " : يَِننْبَجَْعأَو يَِننَْقنَْیأ ،ُ ھْنِم َّنُُھتْعِمَسَو َمَّلَسَو ِھَْیلَعُ 7َّ ىَّلَصِ 7َّ

 ِمَْویَو ِرْحَّنلا ِمَْوی : ِنْیَمَْوی َمْوَص الَو ، اَھُجْوَز َْوأ ٍمَرْحَم ُوذ اََھعَمَو ِالإ ِنَْیَتلَْیل الَو َِنیْمَْوی
 ُسْمَّشلا َبُرَْغت ىَّتَح ِرَْصعْلاَ دَْعبَو ، ُسْمَّشلا َُعلَْطت ىَّتَحِ حْبُّصلاَ دَْعبَ ةالَص الَو ، ِرْطِفْلا
 ، ىَصَْقألا ِدِجْسَمْلاَو ، ِماَرَحْلا ِدِجْسَمْلا :َ دِجاَسَم َِةثَالث َىلِإ ِالإ ُلاَحِّرلا ُّدَُشت الَو ،
 ِدْبَع ِنْب ِماَشِھ ِدیِلَوْلا يَِبأ ْنَع ، ِھِحیِحَص يِف ُّيِراَُخبْلاُ ھَجَرَْخأ . 312" َاذَھ يِدِجْسَمَو
 .ُ ةَّنِمْلاَوُ دْمَحْلاِ َِّ<َو ،ً َةیِلاَعً َةَقفاَوُم َاَنل ََعقََوف ،ِ ّيِسِلَایَّطلا ِكِلَمْلا

 لاقف ، يرافغلا ةرضن يبأ نب ةرضن تیقلف " :لاق ھنع هللا يضر ةریرھ يبأ نعو -2
 ام ھیلإ جرخت نأ لبق كتكردأ ول : لاقف ، روطلا نم :تلقف ؟ تلبقأ نیأ نم " :

 ةثالث ىلإ الإ يطملا لمعت ال " :لوقی ملسو ھیلع هللا ىلص هللا لوسر تعمس تجرخ
 سدقملا تیب وأ ایلیإ دجسم ىلإو ، اذھ يدجسم ىلإو ، مارحلا دجسملا ىلإ ، دجاسم
  .313 " امھیأ كش - "

 :تلاق ،ملسو ھیلع هللا ىلص هللا لوسر ةالوم اھنع هللا يضر دعس تنب ةنومیم ثیدح -3
 اولصف هوتئا رشحملاو رشنملا ضرأ لاق ،سدقملا تیب يف انتفأ هللا لوسر ای :تلق "
 314" ھیف
 عم ىصقالا دجسملا ىلا لاحرلا دش يف ةدراولا ثیداحألا نإف حضاو وھ امكو
 قزرب صلخم ذاتسالا لقن دقو ،اھتحص ىلع قفتم لب ةحیحص اھنم ریثك نیدجسملا
 نم ضعبلا نع لقن ام ) ىصقألا بح سرغ يف ىفطصملا يدھ ( میقلا ھثحب يف
 ةدایز تمت مث طقف ةنیدملاو ةكم يدجسم يف وھ امنإ لاحرلا دش ثیدح لصأ نأ
 نع كلذ يف لقنو دوھی ةعانص نم وھ امنإ لوقلا اذھ نأ نیبو ىصقألا دجسملا
 نیقرشتسملا رابك دحأ وھ امنإ ءاعدالا اذھ ىعدا نم لوأ نأو " بارش دمحم ذاتسألا

 تیبو ىصقألا دجسملاب نیملسملا ةلص عطق وھ كلذ نم ضرغلاو – رھیز دلوك –
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 اذھ نأ ھیف كش ال امم و ،مھرداصمو مھصوصن يف نیملسملا كیكشتو سدقملا
 ىلع اوبأد نیذلا دوھی نتف ضعب هذھف ،ملسمو يراخبلا ھجرخأ حیحص ثیدحلا
 " :ھباتك يف ھناحبس قحلا كلذ نیبو اولاق ىتح مھنید يف نیملسملا كیكشت ةلواحم
 اوُُرفْكاَو ِراَھَّنلاَ ھْجَو اُونَمآ َنیِذَّلا َىلَع َلِزُنأ يِذَّلاِب اُونِمآ ِبَاتِكْلا ِلَْھأ ْنِّمٌ َةِفئاَّط َتلَاقَو
 دانع مھرفك نأ ملسو ھیلع هللا ىلص لوسرلا نیب دقو ،315 " َنُوعِجَْری ْمُھََّلَعلُ هَرِخآ
 يب نمآل دوھیلا نم ةرشع يب نمآ ول " :لاق ھیف ىوھلا عابتاو توقمم بصعتو
 " 316 " دوھیلا

 ىور ام ىصقألا دجسملا ةرایز بابحتسا دیؤی اممو " ریبش نامثع دمحم .د لوقی
 ََلأَسَ دُوَاد َنْب َناَمَْیلُس ََّنأ " :َمَّلَسَو ِھَْیلَعُ 7َّ ىَّلَصِ 7َّ ِلوُسَر ْنَع ،ھحیحص يف مكاحلا
 اًكْلُمُ َھَلأَس ،َ َةثِلاَّثلاُ هاَطَْعأ َْدق َنوَُكی َْنأ وُجَْرأَو ، ِنَْیَتْنثاُ هاَطَْعَأف ًاثَالث َىلَاَعتَو َكَرَاَبتَ 7َّ
ُ َھَلأَسَو ،ُ هاَّیِإُ هاَطَْعَأفُ ھَمْكُح ُئِطاَُوی اًمْكُحُ َھَلأَسَو ،ُ هاَّیِإُ هاَطَْعَأف ِهِدَْعب ْنِم ٍدََحأل يَِغبَْنی ال
 َمَْویَكُ ھْنِم َجُرَْخی َْنأ ، ِھیِفَ ةالَّصلا ِالإُ دیُِری ال ِسِدْقَمْلا َتَْیبُ دیُِری َتَْیبْلا َاذَھ َىَتأ ْنَم
ُ هاَطَْعأ َْدق َنوَُكی َْنأ وُجَْرأَو " : َمَّلَسَو ِھَْیلَعُ 7َّ ىَّلَصِ 7َّ ُلوُسَر َلَاَقف ، "ُ ھُُّمأُ ْھَتَدلَو
 . 317 " َةثِلاَّثلا
 ھتاحاسبً افوقو دقتعی الو ءانب الو رجحب حسمتی نأ ىصقألا دجسملا ىتأ نمل زوجی الو
 هذھ لك ذإً ارجش وأً ارجحً اءزج لبقی نأ الو ھنم ءيشب فاوطب الو ةفرعب فوقوك
 دوسألا رجحلاب حسمتلا وأ ةبعكلاب فاوطلا ىلع اھیف سایقلا زوجی ال ةیفیقوت لامعأ
 نییدھملا نیدشارلا ءافلخلا نم وھو ھنع هللا يضر رمع نأ تبث دقل لب ھلیبقت وأ
 هللا لوسر رثأل ءافتقاو ءادتقا ھلبقی امنإ ھنأب دوسألا رجحلا بطاخ مھننس عبتت نیذلا

 318.ةیفیقوت ةلأسملاو ملسو ھیلع هللا ىلص
 جحلا دعب ةرایزلاب سدقلا صصخت نأ ةیعدب لب ةیھارك ىلإ ءاملعلا ضعب بھذ دقو
 جحلا نیب لصحی ناك يذلا طبرلا ءاملعلا ءالؤھ ری مل كلذل صوصنلا اھب تأت مل ذإ
 ،ىصقألا دجسملا ةرایزو
 دجسملا نوروزیف ةدیعبلا ةیمالسإلا دالبلا نم امیس ال جاجحلا نم ریثك تأی ذإ
 ةلأسملا هذھ يف هارأ يذلاو ،امھیلك وأ بایإلا وأ جحلا ىلإ باھذلا قیرطب ىصقألا
 سدقملا تیب ةرایز  نع ھیف يھنی تقو ال ذإ ةبرقلا ضراعی ال جحلا دعب رفسلا نا
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 ىلإ ةدوعلا مھیلع بعصی جحلا ءادأل ةدیعبلا دالبلا نم نیمداقلا نأ لصحی يذلاو
 اوزاح مھنأ يأ " ھسیدقتب ھجح " نولوقی اوناكف رخآ تقو يف ةرایزلا مث مھدالب
 رورم عم نیرخأتملا نكلو جرح الو كلذ يف ریض الو دحاو رفس يفً اعم نینثالا
 ،نیترایزلا نیب عمجلا ال ةعدبلا وھ اذھف نیرمألا نیبً ایعرشً اطبر اوعج نمزلا
 مھل نایبتلاو سانلا میلعت وھ بولطملاف ،ةرمعلا وأ جحلا عم يوبنلا دجسملا ةرایزك
 داصتقإلاو نكمتلا لجأ نم طبرلا نأو يعرش عنام ال اذكو امھنیب يعرش عمج ال ھنأ
 ىلاعت هللاو ،ىرخأ ةرم ھنم نكمتلا نود لاحی ال ىتح بولطم لب عورشم ةقفنلا يف
  .ملعأ
 مھجورخ قیرط يف ىصقألا دجسملا ةرایزب مایقلاب سانلا عیجشتب سأب ال ھیلع ءانبو
 .-ً ابایإوً اباھذ –ً اعم امھ وأ جحلا نم مھتدوع وأ
 ىلإ جاتحت ةفلتخم ةلأسمف ،لالتحالا رین تحت وھو مویلا ھیلإ لاحرلا دش مكح امأو
 ةدابع ةلأسم سیل انھ ةلأسملا ذإ ،صاخ ثحب اھیف يلو ،حیضوتو عسوتو قیقد ثحب

 راثآلاو ةرایزلا هذھ ىلع ةبترتملا دسافملاو حلاصملل باسح امنإو طقف ةیرئاعش
 ثحبلا نأ دیكأتلابو ،رایدلا لھأو ىصقألا دجسملا حلاصل وأ ءادعألا حلاصل ةبترتملا
 دافتست ال ةلأسملا هذھ نأ انھ ریشأ نأ تببحأ ينكلو ةلأسملا هذھ لیصفتل عستی ال انھ
 امنإو صوصنلا سیل اھردصمو ىرخأ ناضم يف سمتلت امنإو لاحرلا دش مكح نم
 ةیصنلا لئاسملا نم سیلو ةیعرشلا ةسایسلا ةلأسم يھف ،دسافملاو حلاصملا يف رظنلا
  .ملعا ىلاعت هللاو ةیدبعتلا

 لھأ نم نیقوثوملا ىلإ عامتسالاو عقاولا ةسارد ىلإ ةجاحب ءاملعلا نأ كش الو
 حلاصملا راطإ يف ةیلقع اھتلدأ نأو ةلأسملا هذھ يف مكحلا رادصإ لبق صاصتخالا
 هذھ يف مكحلا نایبل ىصقألا دجسملا ةرایزب ةرمآلا صوصنلا حلصت الو دسافملاو
 .. ةلأسملا
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 :ھیلإ لاجدلا لوخد نم ةمصعلا ً:ایناث

 : ىصقألا دجسملاو سدقملا تیب صئاصخ نم نإ

 ىشخت يتلا ةنتفلا هذھ نم أجلمو ةیامح ناكم وھف ھلوخد لاجدلا ىلع عونمم ھنأ
 ُلوُسَر َلَاق : َلَاق , ٍنْیَصُح ِنْب َناَرْمِع جرخأ دقف مھریغ نعً الضف نامیإلا لھأ ىلع
 ْدَعَاَبت : ِناَمْعُّنلا ُوَبأ َلَاق ,"ُ ھْنَعَ أَْنیَْلف ِلاَّجَّدلاِب َعِمَس ْنَم " : َمَّلَسَو ِھَْیلَعُ 7َّ ىَّلَصِ 7َّ
 " ِتاَُھبُّشلا َنِمُ َھعَم اَّمِمُ ُھَعْبَتَیف ٌنِمْؤُمُ ھََّنأ ُبَسَْحی َوُھَو ِھیِْتَأَیل َلُجَّرلا َِّنإِ 7ََّو "ُ ھْنِم

319. 
 نمً ابورھ اھیلإ رارفلا نیملسملا ىلع عقاوم ملسو ھیلع هللا ىلص لوسرلا ّنیب كلذلو
 يف نانثاو ،روطلا دجسمو ىصقألا دجسملا امھ سدقملا تیب يف نانثا اھنم ھتنتف
 .يوبنلا دجسملاو مارحلا دجسملا امھیقباس نم مظعأ امھو زاجحلا ضرأ

 ْنِم ٍلُجَر َىلَع يِل ٌبِحاَصَو َاَنأ ُتْلََخد ": لاق ، ُّيِسْوَّدلاَ ةَّیَُمأ يَِبأ ُنْبُ َةدَانُج نعف
ّدَح : َانُْلَقف : َلَاق , َمَّلَسَو ِھَْیلَعُ 7َّ ىَّلَصِ 7َّ ِلوُسَر ِباَحَْصأ  ِلوُسَر ْنِم ُتْعِمَس اَم َاْنثِ
ّدَُحت َالَو َمَّلَسَو ِھَْیلَعُ 7َّ ىَّلَصِ 7َّ  , َْمَعن : َلَاق , ًاقَّدَصُم ََكدْنِع َناَك ِْنإَو ، ِهِرْیَغ ْنَع َاْنثِ

 ُمُكُرِذُْنأ , َلاَّجَّدلا ُمُكُرِذُْنأ " : َلَاَقف ، ٍمَْوی َتَاذ َمَّلَسَو ِھَْیلَعُ 7َّ ىَّلَصِ 7َّ ُلوُسَر َانیِف َمَاق
 ,ُ ةَُّمْألا اَُھتََّیأ ْمُكیِفُ ھَّنِإَو ,ُ َھتَُّمأُ هََرذَْنأ َْدقَو َِّالإ ٌّيَِبن ْنَُكی َْملُ ھَِّنَإف , َلاَّجَّدلا ُمُكُرِذُْنأ , َلاَّجَّدلا
 ٌرَانُ ُھتَّنَجَوٌ ةَّنَجُ هُرَاَنف , اًرَانَوً ةَّنَجُ َھعَم َِّنإَو , ىَرُْسیْلا ِنَْیعْلا ُحوُسْمَم ، َُمدآٌ دْعَجُ ھَّنِإَو
 ُطَّلَُسی َال , اَھیِیُْحی َُّمث اَُھُلتَْقَیف ٍسَْفن َىلَع ُطَّلَُسیُ ھَّنِإَو , ٍزْبُخ ََلبَجَو ٍءاَم َرَْھنُ َھعَم َِّنإَو ,

 َنیَِعبَْرأ ِضَْرْألا يِف َُثبَْلیُ ھَّنِإَو , ُضَْرْألا ُُتبَْنت َالَو َءاَمَّسلا ُرِطُْمیُ ھَّنِإَو , اَھِرْیَغ َىلَع
 ، ِماَرَحْلاَ دِجْسَم :َ دِجاَسَمَ َةَعبَْرأ ُبَرَْقی َالُ ھَّنِإَو , ٍلَھْنَم َّلُك اَھْنِم َُغلَْبی ىَّتَح اًحَابَص
ّبُش اَمَو , ِروُّطلاَو ، ِسِدْقَمْلاَ دِجْسَمَو ، ِلوُسَّرلاَ دِجْسَمَو َ 7َّ َِّنَإف ، ِءَایَْشْألا َنِم ْمُكَْیلَعَ ھِ
 320. ِنَْیتَّرَم " َرَوَْعأِب َسَْیل
 نامألا نطاومب ربخأ دق ملسو ھیلع هللا ىلص لوسرلا نأ رمألا اذھ يف مكحلا ھجوو "
 يعرش فیلكت اذھ نأ كش الو سدقملا تیبو ةنیدملاو ةكم يھو لاجدلا ةنتف نم
 لوسر ناك يتلا لاجدلا ةنتف نم ةاجنللً ابلط اھیلإ رارفلاو عاقبلا هذھ يف ءامتحإلاب

 كلذ ىنعمف ،321 " میلستلا لبق ھتالص يف اھنم ´اب ذیعتسی ملسو ھیلع هللا ىلص هللا
 اوذولی نأ نیملسملا ىلع بجی امبر ةنتفلا هذھ عوقو لاح لب اھیلإ جورخلا نسی ھنأ
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 تیب ةقطنم نم يھ ةعقب يف لتقی لاجدلا نإف اذكو اھنم ھبرق بسح لك عاقبلا هذھب
 سیلو هداھجو ھلاتق لجأ نم عمجتلا ىلإ ةوعد يھف صوصنلا تراشأ امك سدقملا
 اذھ قیقحتل برقأ ذئدنع سدقملا تیب ىلإ ریصملا نوكیف ،ھتنتف نم رارفلا درجم
 تیب يف نوكیس ھلتقو ھلاتق نأل ةنیدملاو ةكم ىلإ ریصملا نم – لاجدلا لاتق – رمألا
 .صوصنلا ھب تءاج امك ةنیدملاو ةكم يف سیلو سدقملا

 : ُلُوَقی ،َ َةیِراَج َنْب َعِّمَجُم يِّمَع ُتْعِمَس " : َلَاق ،ِ ّيِراَصَْنألاَ دیَِزی ِنْب ِنَمْحَّرلا ِدْبَع
ُّدل ِبَابِب َلاَّجَّدلا ََمیْرَم ُنْبا ُُلتَْقی " : ُلُوَقی ، َمَّلَسَو ِھَْیلَعُ 7َّ ىَّلَصِ 7َّ َلوُسَر ُتْعِمَس ٍ " 

322. 
 .... " :لاق - ملسو ھیلع هللا ىلص - هللا لوسر نأ ھنع هللا يضر ةریرھ يبأ نعو
 باذ - لاجدلا يأ – هللا ودع هآر اذإف .. ملسو ھیلع هللا ىلص میرم نب ىسیع لزنیف
 مھیریف هدیب هللا ھلتقی نكلو ،كلھی ىتح باذنال ھكرت ولف ،ءاملا يف حلملا بوذی امك
 .323" ھتبرح يف ھمد
 ملسو ھیلع هللا ىلص - هللا لوسر لاق :لاق ھنع هللا يضر ناعمس نب ساونلا نعو 
 يأ – ھكردیف قشمد يقرش ءاضیبلا ةرانملا دنع میرم نب ىسیع لزنی مث ... ": -
 . 324 " ھلتقیف دل باب دنع - لاجدلا كردی
 يف اھلك عقت لاجدلل مالسلا ھیلع ىسیع اندیس لیق نم ةدراطم ةیلمع ىلإ ةراشإ ھیفو
 .دل بابب يھتنتو قشمد نم أدبت ماشلا دالب
 

 :ةجح وأ ةرمعب ھنم لالھإلا بابحتسإ ً:اثلاث

 دجسملا نم ةجح وأ ةرمعب لالھإلا لضف ىلع لدت يتلا صوصنلا تدرو دقف
 .ةنجلا لخد وأ ھبونذ ترفغ كلذ لعف نم نأو كرابملا ىصقألا
 ُِّمأ ْنَع لوقی ملسو ھیلع هللا ىلص يبنلا جوز ةملس مأ ثیدح نم دوواد وبأ جرخأ دقف

 ،َمَّلَسَو ِھَْیلَعُ 7َّ ىَّلَصِ 7َّ َلوُسَر َْتعِمَس اَھََّنأ،َمَّلَسَو ِھَْیلَعُ 7َّ ىَّلَصِ ّيِبَّنلاِ جْوَز َ،ةََملَس
 اَمُ َھل َرِفُغ ِماَرَحْلا ِدِجْسَمْلا َىلِإ ىَصَْقألا ِدِجْسَمْلا َنِم ٍةَرْمُع َْوأ ٍةَّجَِحب َّلََھأ ْنَم":ُلُوَقی
 .325َلَاق اَمَُھتََّیأِ 7َُّ دْبَع َّكَش."ُ ةَّنَجْلاُ َھل َْتبَجَو َْوأ َرََّخَأت اَمَو ِھِبَْنذ ْنِم َمََّدَقت
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 ىلإ : ينعی سدقملا تیب نم مرحأ - يعفاشلا خیش - اعیكو هللا محری : دوواد وبأ لاق
 . ةكم

 ِتَْیب ْنِم ٍةَرُْمعِب َّلََھأ ْنَم " : َلَاق َمَّلَسَو ِھَْیلَعُ 7َّ ىَّلَصِ 7َّ َلوُسَر َّنأ ً،اضیأ اھْنَعو
 ةرمعب لھأ نم( :اضیأ ةجام نبا دنع ةیاور يفو ،حیحص ثیدح )ُ َھل َرِفُغ ،ِسِدْقَمْلا
 326)بونذلا نم اھلبق امل ةرافك ھل تناك سدقملا تیب نم

 دجسملا نم لالھإلا ىلع نوصرحی مھنع هللا يضر نوعباتلاو ةباحصلا ناك كلذلو
 دجسملا يتأی ناك يذلا ھنع هللا يضر رمع نبا مھنم , جحلا وأ ةرمعلاب ىصقالا
 ةالصلا الإ دیری ال " ثیدحبً المع ءام ةبرش ىتح ھیف لوانتی الو ھیف يلصیل ىصقألا
 دوواد وبأو هدنسم يف دمحأ مامإلا جرخأ دقف ةرمعب ھنم لھی نأ بحی ناكو , " ھیف
 ریخلا بعك مھنمو ةرمعب سدقملا تیب نم مرحأ ھنأ ،327 امھننس يف ةجام نباو
 . 328 نیعمجأ مھیلع هللا ناوضر نیعباتلاو ةباحصلا نم مھریغو لبج نب ذاعمو

 تلھأ ىتح سدقملا تیب ىلإ تراس اھنإ سنخألا ةنبا میكح مأ نع كلذ لعف دروو
 329،ةرمعب ھنم

 میدقت ةیلضفأ يف مھفالتخا ىلإ كلذ عجریو ةلأسملا هذھ مكح يف ءاملعلا فلتخا دقو
 ىلع مارحإلا میدقت زاوج ىلع ءاملعلا قفتا دقف هزاوج امأ تاقیملا ىلع مارحإلا
 .330هریخأت نود تاقیملا

 نوكی نا بحتسا ،لضف میدقتلل نأ مھنم ىأر نمف كلذ ةیلضفأ يف اوفلتخا مھنكلو
 تاقیملا مازتلاب لضفلا لك لضفلا نأ ىأر نم مھنمو ,ىصقألا دجسملا نم میدقتلا اذھ
 لضفألا كرتی ال مالسلا ھیلع وھو تاقیملا نم مرحأ ملسو ھیلع هللا ىلص يبنلا نأل
 . لوضفملا ىلإ
 مھل لوق يف ةلبانحلاو يوونلاو يعفاشلاو ةفینح وبأ لوألا لوقلا ىلإ بھذ نممو
 للحتلاب رمتعملا وا جاحلا ةصخر يھتنت ثیح ةصخر تاقیملا نا اولاقو مھریغو
 نم مھمارحإ درو ثیح ,ةباحصلا لعفب اولدتساو میدقتلا يف لضفلا امأو ,اھدنع
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 اھمامتا اولاق ) ́ ةرمعلاو جحلا اومتأو ( ىلاعت ھلوقب اضیأ اولدتساو ىصقألا دجسملا
  .331 كلھأ ةریود نم اھب مرحت نأ
 ىلإ هریغو ءاطع لوقو ةلبانحلاو ةیعفاشلا دنع اضیأ لوق وھو كلام مامإلا بھذو
 : اولدتساو تاقیملا نم نوكی نأ مارحإلا يف لضفألا نأ وھو يناثلا لوقلا
 . تاقیملا نم الا مرحی مل مالسلاو ةالصلا ھیلع ھنأ -
 .ةرصبلا نم مرحأ امل نیصحلا نب نارمع ىلع ظلغأ ھنع هللا يضر رمع نأ -
 سم نم ھنع ىھن ام مرحملا لعفو , حابم تاقیملا لبق مارحالا كرت نأل اولاقو  -
 ,ةیصعملا ةقفاوم ھسفن ىلع نمأی مل مرحأ اذإ وھو ،ةیصعم ءاسنلا نایتاو بیطلا
 ةیصعملا يف عوقولا لامتحإلً اعفد  تاقیملا لبق مارحإلا نم حابم وھ ام كرت ناكف
  332.لضفأو ىلوأ
 لقنو ىصقالا دجسملا نم مارحإلا ةیلضفأ ریبش نامثع دمحم انذاتسا حجر دقو
 ةباحصلا لعف نأ كش الو ،انھ لیصفتلل لاجم الو روكذملا دوواد يبأ ثیدح حیحصت
 كاردإ نودً الئاح لالتحالا دوجو ناك نإو ذخأن ھبو ،كلذ يف ةجح مھنع هللا يضر
 333.ةلیضفلا هذھ ءادأ نم نكمتلاو قحلا ةداعتسا ىلع لمعت نأ ةمألا ىلعو لضفلا اذھ
 لوقلاب كلذو اھنم ءيش لامھإ نود ةدراولا ةلدألا لك لامعأ نكمی ھنأ هارأ يذلاو
 بابحتساب لوقلاو تاقیملا نم مارحإلاو ملسو ھیلع هللا ىلص ىفطصملا لعف عابتاب
 ...سدقملا تیب نم مارحإلا
 رمع نأ كلذ ىلع لدیو ماع لكشب لضفأ تاقیملا نم مارحإلا نأب لوقلاب كلذو
 نم مرحأ امل امھنع هللا يضر نیصح نب نارمعل لوقلاب ظلغأ ھنع هللا يضر
 .ةرصبلا
 ھقبطو ھنم مارحألا بابحتساب صاخ صن ھیف درو دقف سدقملا تیب نم مارحإلا امأ
 ةیلضفأ يف ھمومع ىلع ماعلا ىقبیف ،نیعمجأ مھیلع هللا ناوضر نوعباتلاو ةباحصلا
 ھنكمی ناك نمف ،سدقملا تیب وھو صیصختلا عضوم يف الإ تاقیملا نم مارحإلا
 نم مرحی نأ ھقح يف لضفألاف عطتسی مل نمو لضفأ وھف سدقملا تیب نم مرحی نأ
 .امھدحأ لامھإ نم ىلوأ نویلوصألا لوقی امك وھو نیلیلدلا الك لمعن اذھبو ،تاقیملا
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 :تانسحلا ھیف فعاضت امك تائیسلا ھیف فعاضت ً:اعبار

 نمو ،ھب سانلا ءادتقإل میظع هرجأ ءادتقإلا نیعب ھیلإ رظنیو لضف ھل صخش لك نإف
 يبنلا ءاسن هللا بطاخ كلذلو ،هزواجتو ھئوسب مھسأیو سانلا طابحإل میظع هرزو مث

َّیبُّم ٍةَشِحَاِفب َّنُكنِم ِْتَأی نَمِ ّيِبَّنلا ءاَِسن ای ( :ھلوقب ملسو ھیلع  هللا ىلص  ْفَعاَُضی ٍَةنِ
 ْلَمَْعتَو ِھِلوُسَرَوِ َِّ< َّنُكنِم ُْتنَْقی نَمَو *ً اریَِسیِ 7َّ َىلَع َكَِلذ َناَكَو ِنَْیفْعِض ُبَاَذعْلا اََھل

 334)ً امیِرَكً اقْزِر اََھل َانَْدتَْعأَو ِنَْیتَّرَم اَھَرَْجأ اَھِتْؤُّنً احِلاَص

 جحلا مایأ يف ةیصعملاف نأشلا تاذ تاقوألاو ،نأشلا تاذ عقاوملا يف رمألا اذكو
 .باوثلا اذكو اھریغك سیل ناضمرو
 ىصقألا دجسملا يف تانسحلاو تائیسلا ةفعاضمب لوقلا فلسلا ضعب نع ركذ دقو
 .يوبنلا دجسملاو مارحلا دجسملا نیمرحلا يف اذكو
 عفان ای ( سدقملا تیب يف نحنو رمع نبا يل لاق :لاق ھنأ عفان نع يطساولا ركذو
 يورو 335) تانسحلا فعاضت امك فعاضت تائیسلا نإف تیبلا اذھ نم انب جرُخأ

 راص اذإف ھیف ةالصلل سدقملا تیب ىلإ صمح نم بھذی ناك ھنأ رابحألا بعك نع
 ً،اضیأ لیم رادقمب ھنع جرخی ىتح ةدابعلاو ةوالتلاو ركذلاب لغتشا لیم ردق ھنم
 شایع نبا لیعامسإ نع يزوجلا نبا ىورو ،336) ھیف فعاضت تائیسلا ( :لوقیو
 سدقملا تیب يف ةنسحلا ( :نالوقی رمع نبا ناوفصو نامثع نبا ریرج تعمس لاق
 .337) فلأب ةئیسلاو
 ءاَج نَم ( :ىلاعت ھلوق مومعل ةمظعملا نكامألا يف فعاضت ال تائیسلا نإ لیقو
ّیَّسلاِب ءاَج نَمَو اَھِلَاثَْمأ ُرْشَعُ َھَلف َِةنَسَحْلاِب  338) َنوَُملُْظیَ ال ْمُھَو اََھْلثِم َِّالإ ىَزُْجیَ َالف َِةئِ
 ىلاعتو كرابت ھبر نع ھیوری امیف ملسو ھیلع هللا ىلص لوسرلا نع يور املو ،
 اھبتك اھلمعی ملف ةنسحب مھ نمف كلذ نیب مث تائیسلاو تانسحلا بتك هللا نإ ( :لاق

 ىلإ تانسح رشع هدنع لجو زع هللا اھبتك اھلمعف اھب مھ نإو ،ةلماك ةنسح هللا
 ةنسح هدنع هللا اھبتك اھلمعی ملف ةئیسب مھ نإو ،ةریثك فاعضأ ىلإ فعض ةئامعبس
 .339) ةدحاو ةئیس هللا اھبتك اھلمعف اھب مھ نإو ،ةلماك
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 عقت ةفعاضملا نأ ةلأسملا هذھ يف لوقلا قیقحتو " :ریبش نامثع دمحم روتكدلا لوقی
 يف تائیس رشعل فرتقملاف ،اھددعو تائیسلا ةیمك ىلع ال ،اھرادقمو ةبوقعلا ىلع
 ،تائیس رشع ھیلع لجسی سدقملا تیب يف تائیس رشع ھیلع لجسی سدقملا تیب
 ھكلم طاسب ىلع كلملا ىصع نم نإف ،ھمیظعتو ناكملا فرشل ظلغت ةبوقعلا نكلو
 .دیعب عضوم يف هاصع نمك سیل
 ،اھظیلغتو ةبوقعلا ةفعاضمو اھددعو تائیسلا ةیمك ةفعاضم نیب قرف ال :لیق نإف
 تداز نمو ةنجلا لخد ددعلا يف ھتائیس ىلع ھتانسح تداز نم ھنأ ءاج ھنإ :لاقی

 لھأ نم ناك اددع ھتائیسو ھتانسح توتسا نمو ،رانلا لخد ھتانسح ىلع ھتائیس
 .فارعألا
 مدع وھو :ىنعم تائیسلا ددع يف ةفعاضملا نود ةبوقعلا يف ةفعاضملل نوكیف
 ددع ناك اذإ سدقملا تیب يف نونكسی نیذلا دنع تانسحلا ىلع تائیسلا ناحجر
 340" تائیسلا نم رثكأ تانسحلا
 لوقلاو ةفعاضملا لوقلا نیب قیفوتلا يف ةلأسملا هذھ يف لوقلا نكمی ھنأ هارأ يذلاو
 سیل سدقم ناكم يف اھلثمو اھلاح نكلو اھلثمب ىزجی ةئیسلا نأ ،اھلثمب ةئیسلا نأب
 ةعیبطو ،اھنایتإ عقومو اھردق بسح اھلثمب ىزجی وھف ،يداع ناكم يف اھلاح وھ امك
 يف رثؤم ةیصعملا عون نأ امكف ،ةیصعملا رادقم اھب ددحی لماوع هذھ لك ةیصعملا
 ةئیسلا نأ ىنعمف – اھمرج مظع يف رثؤم اھنارتقا عقوم نإف اھئوس ةجردو اھرادقم
 ھناكمو اھعوقو نامز فالتخاب فلتخی وھو اھردقب يأ صنلا ھب درو يتلا اھلثمب
 تائیس راربألا تانسح " لیق كلذلو ،زواجتلاو بنذلل فرتقملا صخشو لب ھفورظو
ً الامعأ نولمعت مكنأ نیعمجأ مھیلع ىلاعت هللا ناوضر ةباحصلا لاقو ،" نیبرقملا
 نم ملسو ھیلع هللا ىلص هللا لوسر دھع ىلع اھدعن انك رذلا نم مكدنع قدأ يھ
 .رئابكلا نم ةریبك ةباحصلا نم دعب يعباتلا نمً اریسیً ابنذ نوكی امف ...  رئابكلا
 

 :مارحلا تیبلل ةبسنلاب لاحلا وھ امك طئاغ وأ لوبب ھلابقتسا ةیھارك ً:اسماخ

 مامإلا رایتخا وھو مھریغو يعخنلاو نیریس نباو ةیعفاشلا مھنم ءاھقفلا ضعب بھذ
 امأ ءالخلا يف كلذ ناك اذإ طئاغ وأ لوبب سدقملا تیب لابقتسا ةیھارك ىلإ يوونلا
 لدتساو ،مارحلا دجسملل ةبسنلاب مكحلاك وھو كلذب ةیھارك الف ءانبلا يف ناك اذإ
 لاق : لاق ھنع هللا يضر يراصنألا بویأ يبأ نع درو امب لوقلا اذھ باحصأ

 لوب الو طئاغب ةلبقلا اولبقتست الف ،طئاغلا متیتأ اذإ ( ملسو ھیلع هللا ىلص هللا لوسر
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 نب لقعم ثیدحبً اضیأ اولدتساو ،341 ) اوبرغ وأ اوقرش نكلو ، اھوربدتست الو ،
 نیتلبقلا لبقتسن نأ ملسو ھیلع هللا ىلص هللا لوسر ىھن " :لاق يدسألا لقعم يبأ
 342 " لوب وأ طئاغب
 روھمج نكلو ،343 مكحلا مكقحلیف ةلبق ناك ھنأل كلذ ھقحلی ىصقألا دجسملا نأ اولاق
 ةلبقلا يف صاخ وھو ىصقألا دجسملا ىلع يرجی ال مكحلا اذھ نأ اوأر ءاھقفلا
 ةالصلا تناك املو ،ةالصلا يف ھجوتی ثیح ىلإ ةجاحلا ءاضق يف ھجوتی ال ذإ ةمئاقلا
 لدیو ،ةجاحلا ءاضق يف ھیلا ھجوتلاب ةیھارك الف تعطقنا دق ىصقألا دجسملا ىلإ

 نولوقیً اسان نإ ( :لوقی ناك ھنأ رمع نب هللا دبع نع نابح نب عساو ثیدح كلذ ىلع
 دقل رمع نب هللا دبع لاقف سدقملا تیب الو ةلبقلا لبقتست الف كتجاح ىلع تدعق اذإ
 نیتنبل ىلع ملسو ھیلع هللا ىلص هللا لوسر تیأرف انل تیب رھظ ىلعً اموی تیقترا
 نم ناك ھنأ وأ مكحلا خسن ىلع لدی اذھو اولاق ،344) ھتجاحل سدقملا تیب البقتسم
 ،مارحلا دجسملا ىلإ ةلبقلا لیوحت دعب كلذ خسن مث ،ةلبق يھو سدقملا تیب صئاصخ
 سیل ھنأو ةلأسملا هذھ يف ىصقألا دجسملا صاصتخا مدع ھناحجر يل ودبی يذلاو
 ةفیعض اھلك كلذب نولئاقلا اھیلإ دنتسی يتلا ةلدألا نأ كلذو ،كلذ يف مارحلا دجسملاك
 يتلا يأ كلذ سكع ىلع لدت يتلا ثیداحألاو ةلبق ھنوك ةرتف ىلع لمحت نأ نكمی وأ
 نیب قفون اذھبو ،ةحیحص طئاغلاو لوبلاب هرابدتساو ھلابقتسا زاوج ىلع لدت
 .ملعأ ىلاعت هللاو ىوقألاب ذخأن وأ صوصنلا
 

 ... ءاعدلاو ،ھیف نآرقلا متخ بابحتسا ً:اسداس

 اھب متخی نأ ةثالثلا دجاسملا ىتأ نمل بحتسی ھنأ ىلإ انفلس نم ریثك بھذ دقف "
 صرحی ىلاعت هللا ھمحر يروثلا نایفس ناك دقو ،اھنم جرخی نأ لبق میركلا نآرقلا
 .345 " ھیف نآرقلا متخی نأ كرابملا ىصقألا دجسملا ىتأ اذإ
 

 :ھیف دیعلا ةالص ءادأ بابحتسا ً:اعباس

 ذإ دجاسملا ةیقب فالخب مارحلا دجسملاك ةیعفاشلا دنع كلذ يف ىصقألا دجسملاف 
 يف دیعلا ةالص نأ يعفاشلا ىری ذإ ،ىلصملا يف ىلصت نأ دیعلا ةالص يف لضفألا

                                                             
 56ص ىفطصملا يده / هوحن وأ رادج ءانبلا دنع الإ لوب وأ طئاغب ةلبقلا لبقتست ال ب}  ،ءوضولا باتك ،يراخبلا حيحص 341
  10 مقر ثيدح 1/3 ننسلا رظنا دوواد وبا هجرخأ 342
 57-56ص ىصقألا بح سرغ يف ىفطصملا يده 343
 ،145 مقر ثيدح1/67 نيتنبل ىلع زربت نم ب}  ،ءوضولا باتك  يراخبلا حيحص 344
 202 ةحفص ،يشكرزلل دجاسلا مالعا 345
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 ثیح روھمجلا كلذب ھفلاخو ،346 ىلصملا يف اھتالص نم لضفأ ةثالثلا دجاسملا دحأ
 دجسملاو ىصقألا دجسملا يف اھتالص نم لضفأ ىلصملا يف دیعلا ةالص نأ اوأر
 :ةیعفاشلا لدتساو ،مارحلا دجسملا فالخب يوبنلا

 دیعلا اولص سدقملا تیب حتف دنع نیملسملا نأ لقنی مل ثیح فلخلاو فلسلا لعفب -
 .كلذ ةیناكما عم كرابملا ىصقألا دجسملا جراخ

 ةالص 1000 وأ 500 وأ250 نم لضفأ يھف ىصقألا دجسملا يف ةالصلا لضفب -
 .لضفلا اذھ غلبی ال ىلصملاب ةالصلا لضف ناك امھمو هاوس يف امك

 ةیلضفأ اودیق ةیعفاشلا نأ ىتح ،ةعسلا وھ ىلصملا يف ةالصلا نم دوصقملا نأ -
 دجاسملا ربكأ ناك ىصقألا دجسملاو،347 عستی الً اقیض دجسملا نوك ةزفملاب ةالصلا

 348.دیعلا ةالصل ھتعسب ةحاس ریفوت بعصی ةعساو ھتاحاسو قالطإلا ىلع
 اوناك مھنأ نیدشارلا ءافلخلاو ملسو ھیلع هللا ىلص يبنلا لعفب روھمجلا لدتساو
 ال ملسو ھیلع هللا ىلص لوسرلاو ،ىلصملا يف نولصیو يوبنلا دجسملا نوكرتی
 .لوضفملا ىلإ لضفألا كرتی

 رصع لك يف سانلا ناك ثیح ىلصملا يف دیعلا ةالص ىلع نوملسملا عمجأ اذكو
 ثیدح نم ملسمو يراخبلا ھجرخأ امً اضیأ اولدتساو ،349..تایلصملا يف نولصی
 ناك ملسو ھیلع هللا ىلص هللا لوسر نأ " :ھنع ىلاعت هللا يضر يردخلا دیعس يبأ
 فرصنی مث ةالصلا ھب أدبی ءيش لوأف ىلصملا ىلإ ىحضألاو رطفلا موی جرخی
 " ... مھرمأیو مھیصویو مھظعیف مھفوفص ىلع سولج سانلاو سانلا لباقم موقیف

350. 

  " :لاق ھنع هللا يضر بزاع ءاربلا ثیدح نم ) ملسمو يراخبلا (ً اضیأ اجرخأو
 مث نیتعكر ىلصف عیقبلا ىلإ ىحضأ موی ملسو ھیلع هللا ىلص يبنلا جرخ لاق ءاربلا
 رحننف عجرن مث ةالصلاب أدبن نأ اذھ انموی يف انكسن لوأ نإ لاقو ھھجوب انیلع لبقأ
 نم سیل ھلھأل ھلجع ءيش وھ امنإف كلذ لبق حبذ نمو انتنس قفاو دقف كلذ لعف نمف

                                                             
 150 ص نيدلا رون توفص دمحم / ةينيطسلفلا ىواتفلا ةعوسوم 346
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 5 ص ،5ج ،عوم�ا رظنا 348
 2/230 ةمادق نبال ىنغملا ،قباسلا عجرملا 349
 889 مقر ثيدح ملسم حيحصو / 956 مقر ثيدح يراخبلا حيحص رظنا 350
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 ةنسم نم ریخ ةعذج يدنعو تحبذ ينإ هللا لوسر ای لاقف لجر ماقف ءيش يف كسنلا
 351 " كدعب دحأ نع يفت الو اھحبذا لاق

 جورخلا نم دارملا نا ،ةنیدملا يف ىلصملا يف نیملسملا ةالص ىلع باجی ھلعلو
 الً اریغص يوبنلا دجسملا ناك ثیح ًءاسنوً الاجر عیمجلل ةعسلا قیقحت ىلصملا ىلا
 ال لب تاعسوتلا لبق ةثالثلا دجاسملا ربكأ وھ ىصقألا دجسملا امنیب عیمجلل عستی
 ةعسلا نإف ترشأ امكو ،ىلوأ وھف ،ھلوح نم ھتحاسمب ةعمتجم ةحاسم دجوت نأ نكمی
 ىلإ فیُضأ اذإ فیكف ،ةیعفاشلا نَّیب امك ىلصملا ىلإ جورخلا ضرغ يھ عیمجلل
 عم ھتعسل ھنإف مارحلا دجسملاك ىلوأ ھیف ةالصلا نوكتف ىصقألا دجسملا فرش كلذ
 تدجوو عسوأ ةحاس ىلإ جیتحا اذإف ،ھیف دیعلا ةالص لضف ىلع ءاملعلا عمجأ ھفرش
 قیقحتل ىلصملا لضفألا نوكی امبر ھنإف ىتح مارحلا دجسملا وأ ىصقألا جراخ
 .ملعأ ىلاعت هللاو ،ةعسلا

 ضیحلا نم ىلصملا ىلا دجاسملا لوخد نعطتسی ال نم لوخد وھو رخآلا ضرغلاو
 ىلا سیلو ىصقألا دجسملا تاحاس لوخدب ھقیقحت نكمیً اضیأ اذھ لعلو ،ءاسفنلاو
 ھتاحاس ىلإ لوخدلا لافطألاو ءاسنلا نكمی ھنإف يلاتلابو ىلصملاو ةرخصلا لخاد
 يف ةالصلا رجأ وھ میظع رجأ اھیف ةالصلل نألو ىلصملاب نوكت ام ھبشأ يھو
 يھ امھیف دیعلا ةالص نوكتف يوبنلا دجسملا يف ةالصلا اذكو ،ىصقألا دجسملا
 .مارحلا دجسملا يف لاحلا وھ امك ،لضفألا

 نیدجسملا يف دیعلا ةالص ةیلضفأب لوقلا نم ةیعفاشلا ھیلإ بھذ ام حجرأ يننإف اذل
 .مارحلا دجسملل ةبسنلاب لاحلا وھ امك ىصقألاو يوبنلا

 يف دجسملا قیضل تناك ،ىلصملا يف ةنیدملا يف ملسو ھیلع هللا ىلص ھتالص نإو
 مھعبت نمو ةباحصلا ناك كلذلو ھتاحاسب عساو وھف ىصقألا دجسملا امأ ،تقولا كلذ
ً اعساو حبصأ ذإ يوبنلا دجسملل ةبسنلاب مویلا رمألا اذكو انعم رم امك نیدیعلا نولصی
 ھیف دیعلا ةالص ءادأل ىلصمك هرایتخا متی نأ نكمی ناكم يأ نم عسوأ لب ھتاحاسب
 .ملعأ هللاو اھب طیرفتلا يغبنی ال رجأ ةفعاضمو لضف نم ناكملل ام ىقبیف
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 يف تویبلا وأ ضرألا نمً ائیش ءارش يف ماھسإلاو ،ھیف كلمتلا بابحتسإ ً:انماث
 :سدقملا تیب

 ، َمَّلَسَو ِھَْیلَعُ 7َّ ىَّلَصِ 7َّ ِلوُسَرَ دْنِع ُنَْحنَو َانْرَكَاَذت : َلَاق " ،ٍَّرذ يَِبأ ثیدح يفف
 ُلوُسَر َلَاَقف ، ؟ ِسِدْقَمْلا ُتَْیب َْمأ َمَّلَسَو ِھَْیلَعُ 7َّ ىَّلَصِ 7َّ ِلوُسَرُ دِجْسََمأ : ُلَضَْفأ اَمُھَُّیأ
 َمْعَِنلَو ِھیِف ٍتاََولَصِ َعبَْرأ ْنِم ُلَضَْفأ يِدِجْسَم يِفٌ ةالَص " : َمَّلَسَو ِھَْیلَعُ 7َّ ىَّلَصِ 7َّ

 ىََری ُثْیَح ِضَْرألا َنِم ِھِسََرف ِنَطَش ُْلثِم ِلُجَّرلِل َنوَُكی َْنأل َّنَكِشُوَیلَو , َوُھ ىَّلَصُمْلا
 اَمَو َایْنُّدلا َنِمُ َھل ٌرْیَخ " : َلَاق َْوأ : َلَاق ، " ًاعیِمَج َایْنُّدلا َنِمُ َھل اًرْیَخ ِسِدْقَمْلا َتَْیبُ ھْنِم
 .352 " اَھیِف

 ِتَْیب يِفٌ ةالَص ،ِ 7َّ َلوُسَر َای : َلیِق : َلَاق  " ٍَّرذ يَِبأ ْنَع هاور يذلا ثیدحلا يفف
ٌ ةالَص " : َلَاق ؟ َمَّلَسَو ِھَْیلَعُ 7َّ ىَّلَصِ 7َّ ِلوُسَر ِدِجْسَم يِفٌ ةالَص َْمأ ُلَضَْفأ ِسِدْقَمْلا
 ِرَشْحَمْلا ُضَْرأ َوُھ ، ىَّلَصُمْلا َمْعَِنلَو ، ِھیِف ٍتاََولَصِ َعبَْرأ ْنِم ُلَضَْفأ َاذَھ يِدِجْسَم يِف
 ِسِدْقَمْلا ُتَْیبُ ھْنِم ىََری ُثْیَح ْنِم ِھِسَْوقُ ةَطََسَبلَو ٌناَمَز ِساَّنلا َىلَع ََّنیِْتَأَیلَو . ِرَشْنَمْلاَو
 353 " ًاعیِمَج اَھیِف اَمَو َایْنُّدلا َنِم ُلَضَْفأ

 لوقی ذإ ملسو ھیلع هللا ىلص ىفطصملا تائوبن نم ةءؤبن نیثیدحلا نیذھ نأ كش الو
 .مداق رمأ نع امنإو عقاو رمأ نع ثدحتی ال وھف ،نكشویلو ملسو ھیلع هللا ىلص

 دجسملاب ةطیحملا ةقطنملا نع ثیدحلاف سدقملا تیب ھنم ىری ثیح ،رخآلا رمألاو
 ءالیتسالاو اھكلمت ةلواحم ىلإو رمتسملا ناودعلا ىلإ اذھ انموی يف ضرعتت يتلاو
 ةلئاطلا لاومألا عفدب بیغرتلا نم لئاسولا لكب اھلھأ يدیأ نم اھذخأو اھیلع
 اھلھأ سأیی ىتح مارجإلا عاونأ لك ةسراممو بیھرتلاب اذكو ةفعاضملا راعسألاو
 .اھیلع تابثلا نم

 حوضوب رمألا لدی يكل كلذو "ً اعیمج ایندلا نم ریخ" :ملسو ھیلع هللا ىلص لوقی مث
 ةیراجتلا ةلاحلا نوكی امبر ھنأ ضعبلا لیختی ال ىتحو ةیویند ةراجت تسیل اھنأ ىلع
 ملسو ھیلع هللا ىلص لوقی ثیح ،كلمتلا اذھ نم بسكملا يھ ةیلاملا ةیرامثتسإاا وأ

 نم ریخ – اھنم ءزج – ایندلا نم ءيش دجوی ال ھنأ كش الوً اعیمج ایندلا نم ریخ
 ،ملسو ھیلع هللا ىلص هللا لوسر ھیلإ وعدی يذلا لضفلا اذھ نإف كلذل ً،اعیمج ایندلا
 ..لیبقلا اذھ نم ءيش وأ ،ةمألا هذھ ةزعو ةدیقعو نید ةلأسمب قلعتمو يورُخأ لضف

                                                             
 1/142 هاسدقاو رظناو 6/509 كردتسملا – 2652  ثيدحلا مقر يناربطلل نييماشلا دنسم 352
 18 - سدقملا تيب لئاضف ، 2714 - يناربطلل نييماشلا دنسم 353



393 
 

 سدقملا تیب ةنیدم لكو ىصقألا دجسملا ىلع ةینویھصلا ةرمآملا ىرن نحنو مویلاو
 سیفنلاو يلاغلا لذبو ءارشلاو كلمتلل ةیوبنلا ةوعدلا هذھ ةمیقً امامت كردن ھلوح نم
 نود ةلولیحلاو اھیلع اھلھأ تیبثتو دالبلا هذھل ةمألا ةیكلم ىلع ظافحلا لجأ نم
 نمف ،تاناكمإو ةوق نم ةمألا تیتُوأ ام لكب مھل تیبثتلاو معدلا دی دمب اھنع مھلزانت
 مداقلاو عقوتملا نع ملسو ھیلع هللا ىلص هللا لوسر ھیف ثدحتی ناك يذلا ثیدحلا اذھ
 نم ةمألا ءانبأ نم اودجی نأ ةسدقملا عاقبلا هذھ لھأل ةجاحوً اعقاو مویلا هارن يذلاو
 عاقبلا هذھ ةیكلم لوحی نأ  تایناكمإ نم ھیدلام لكب لواحی يذلا نایكلا اذھ بلاغی
 يف كلمتلاو لذبلا نع ةمألا حشً الغتسم نیمرجملا هدونجو ھینطوتسم ىلإ ةرھاطلا
 .ةرھاطلا عاقبلا هذھ

 هذھ ىلع طبارملا ھیخأ مساب وأ ھمسابً ارتم ولو كلمی نأ ملسم لك ىلع نأ لوقأ كلذل
 امف ،ةحبارلا ةراجتلا هللاو يھف مھتلئاغو دوھی ناودع نم اھل ةیامح ةسدقملا ضرألا
 ،تاسدقملا ةسادق نعً اعافد هدھجو ھلام لذبی نم ىلإ ةبیصعلا مایألا هذھ يف انجوحأ
 .كھتنت نأ نم اھتامرحو نھتمت نأ نم ةمألا هذھ ةمارك ىلعً اظافحو

 بطاصملا تیبثتل يلاملا معدلاب نوعلا دی دم ىلإ ةحضاو ةوعد ثیدحلا اذھ يف لعل
 .كرابملا ىصقألا دجسملا تاحاس يف ةعماج ءاشنأو لب ، ةیملعلا

 عیبطتلا تاوعد نعً الیدبو ھتاحاس يف رمتسم كارح ىلع ظفاحتو سانلا تبثت
 بصاغلا نایكلا نم ةریشأتب ىصقألا دجسملل ةرایزلاو

 انلھأ ىعری نأ نم لقأ الف دالبلا كلت يفً اضرأ يرتشی نأ ھنكمی ال نم نأ كش الو
 ىلع دومصلا نم مھنكمیو مھتبثی ھجو ىلع سدقملا تیب ىرث ىلع نیطبارملا
 يعوو مھل ةدناسملا فقاوملا وأ لاملاب دوجلاب ،ةمیرك ةایح مھل لفكیو ،مھضرأ
 .مھدض كاحت يتلا ةؤماؤملا

 

 :ھیف ةرواجملاو سدقملا تیب يف ىنكسلا بابحتسإ  ً:اعسات

 ھیلع هللا ىلص يبنلا ھیجوت اھلوح امو اھدجسمو سدقملا تیب زیمی ام مھأ نم لعلف
 يوأی يتلا عاقبلا لضفأ نم اھنأو ،اھب ةرواجملاو اھانكسل نیملسملاو ھباحصأ ملسو
 .اھب رقتسیو ملسملا اھیلإ
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 تیب ىنكس لضف ىلع حضاو دیكأت ةقباسلا ةلأسملا يف نیقباسلا نیثیدحلا يفف
 .اھیف امو ایندلا نم لضفأ يھ لب اھب كلمتلاو ،سدقملا

 رسفی ام اذھو ،سدقملا تیبب ةیرشبلا لایجأ ریخل ملسو ھیلع هللا ىلص ھنم ٌطْبر اذھو
 ماشلا دالب يف اوشاع نیذلا ةمألا يحلاصو نیعباتلاو ةباحصلا نم ةرثاكلا ةرثكلا
 354.اھب اونفدو اوتامو

 اھھجوتو ةمألا دوھج ىلإ جاتحن يتلاو ةمداقلا ةلاحلا ىلإ تركذ امك ھیبنت وھ لب
 ةیلام تایناكمإ نم ھیدل امبف ھسفنب عطتسی مل نمو ،ىنكسلاو ةماقإلل عاقبلا كلت هاجتاب
 ةلاوح نبا ثیدحب ماشلا لھأ ملسو ھیلع هللا ىلص هللا لوسر رشب كلذكو ..ةیملعو
 : َلَاق ،َ َةلاَوَح ِنْبا َْنعف ،عاقبلا نم اھریغ نع اھرایتخاو ماشلا ىنكس ىلإ مھاعدو
ً َةدَّنَجُم ًادُونُج اُونوَُكت َْنأ َىلِإ ُرَْمْألا ُریَِصیَس " : َمَّلَسَو ِھَْیلَعُ 7َّ ىَّلَصِ 7َّ ُلوُسَر َلَاق

 ِْنإِ 7َّ َلوُسَر َای يِل ْرِخ :َ َةلاَوَح ُنْبا َلَاق ، " ِقاَرِعْلاِبٌ دْنُجَو ِنََمیْلاِبٌ دْنُجَو ِماَّشلاِبٌ دْنُج
 ْنِمُ َھتَریِخ اَھَْیلِإ يَِبتَْجی ِھِضَْرأ ْنِمِ 7َُّ ةَریِخ اَھَِّنَإف ِماَّشلاِب َكَْیلَع " : َلَاَقف َكَِلذ ُتْكَرَْدأ

 " ِھِلَْھأَو ِماَّشلاِب يِل َلَّكََوتَ 7َّ َِّنَإف ْمُكُِردُغ ْنِم اُوقْساَو ْمُكِنََمیِب ْمُكَْیَلَعف ُْمتَْیَبأ ِْنإ اََّمَأف ِهِدَابِع
 ،حالصلاو ةیریخلاب ىوھلا نع قطنی ال يذلا قودصملا قداصلا وھو مھل دھشو.355

 ِھَْیلَعُ 7َّ ىَّلَصِ 7َّ َلوُسَر ُتْعِمَس : َلَاق ، اَمُھْنَعُ 7َّ َيِضَر ، وٍرْمَع ِنْبِ 7َّ ِدْبَع َْنعف
 َرِجاَھُم ْمُھُمَزَْلأ ِضَْرألا ِلَْھأ ُرَایَِخف ، ٍةَرْجِھَ دَْعبٌ ةَرْجِھ ُنوَُكتَس " : ُلُوَقی , َمَّلَسَو
 َّزَعِ 7َّ ُسَْفن ْمُھَُرذَْقت ، ْمُھوُضََرأ ْمُھُظِفَْلت ، اَھِلَْھأ ُراَرِش ِضَْرألا يِف َىقَْبیَو ، َمیِھاَرْبِإ
 ربخأ دقف " :ةیمیت نبا مامإلا لاق ،356" ِریِزَانَخْلاَو َِةدَرِقْلا َعَم ُراَّنلا ُمُھُرُشَْحتَو ، َّلَجَو
 ،ھنع بھذی مث ھیلإ يتأی امم فالخب ،میھاربإ رجاھم مھمزلأ ضرألا لھأ رایخ نأ
 .صوصخلا ھجو ىلع سدقملا تیب وھ لب ،" ماشلا يھ میھاربإ رجاھمو

 نیعباتلاو ةبحاصلا لعفو ةریثك ثیداحأ سدقملا تیب ىنكس لضف ىلع لدیو
 :نامزلا رادم ىلع نیحلاصلاو

 يبنلا باحصأ نم لجر - عباصألا يذ ثیدح نم هدنسم يف دمحأ مامإلا جرخأ دقف
 انرمأت نیأف كدعب ءاقبلاب انیلتبا نإ ،هللا لوسر ای :انلق ( :لاق  - ملسو ھیلع هللا ىلص

                                                             
 ىصقألا بح سرغ يف ىفطصملا يده 354
 16557 - لبنح نب دمحأ دنسم ، 2483 – دواد يبأ ننس 355
 6832 - لبنح نب دمحأ دنسم 2482 - دواد يبأ ننس 356
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 نوحوریو دجسملا ىلإ نودغی ةیرذ كل أشنی نأ ھلعلف ،سدقملا تیبب كیلع :لاقف ؟
(357. 

 لوسر دنع ناك َھنأ ،سوأ نب دادش ثیدح نم ریبكلا ھمجعم يف يناربطلا جرخأو
 َيِب َْتقاَض :َلَاق" ُ؟داَّدَش َای ََكلاَم ( :لاقف ,ھسفنب دوجی وھو ،مَّلسو ھیلع 7َّ ىَّلص 7َّ

 َُكَدلَوَو َتَْنأ ُنوَُكَتف ،ِسِدْقَمْلا ُتَْیب َُحتُْفیَو ،َُحتُْفی َماَّشلا َِّنإ ،َكَْیلَع َسَْیل" :َلَاَقف ،َایْنُّدلا
 .358)ُ 7َّ َءاَش ِْنإ ْمِھیِفً ةَّمَِئأ

 هللا لوسرل هدقفب ملسملل ءازع ملسو ھیلع هللا ىلص هللا لوسر ھلعج سدقملا تیبف
 ھعم نكسلاو ىفطصملا ةرواجم نعً اضوع ھیف ةرواجملاو ملسو ھیلع هللا ىلص
 ءاملعلا لاق ىتح طابرو داھج عاقبلا هذھ يف ةماقإلا نأ كش الو ملسو ھیلع هللا ىلص

 تبث نمف اھیف مھعمطو اھیلع ءادعألا ءادتعا ةرثكل كلذو روغث اھنئادم ماشلا دالب
 .روجأم دھاجم وھف اھنم رجاھی ملو طبارو اھیف

 ماع لكشب ماشلاب نوبغارلا ةباحصلا رثك دقف اھریغو صوصنلا هذھ ىلع ءانبو
 طبارو ةكرابملا عاقبلا هذھب ماقأ نم ةباحصلا نم رثكو صاخ لكشب سدقملا تیببو
 امھیربقو امھنع هللا يضر تماصلا نبا ةدابعو سوأ نبا دادش مھنم ناكو اھیف
 .." ةباحصلا ةربقم يف " كرابملا ىصقألا دجسملا راوجب امھلوطب نازیمم

 تام ةدابع نأ لیقو نیطسلف ءاضق ىلوت ھنع هللا يضر تماصلا نبا ةدابع ناك دقو
 نممو ىصقألا دجسملا برق نیرواجتم دادش ربقو هربق تیأر يننأ قحلاو ةلمرلاب

 يدزألا دیز نبا نوعمس وأ نوعمش ھمساو ھناحیر وبأ سدقملا تیبً اضیأ رواج
 نكسی ناك يقربلا لاق قشمد لھأ رابك نم ناكو ھناحیر يبأ نبا میكح ھنبا  مھنمو
 ھتینكو يملیدلا زوریف سدقملا تیب نكس نممو ثیداحأ ةسمخ ىور سدقملا تیبب
 ثیدح بحاص يعازخلا وأ يمیمتلا لیقو ينھجلا عباصألا وذ مھنمو ،كاحضلا وبأ
 ." سدقملا تیبلاب كیلع " لاق ، انرمأت نیأف كدعب ءاقبلاب انیلتبا نإ (

 تیب نكسی ناكو منغ نب كلام نب ةداوس نب دیز نب سیق نبا رمع نب هللا دبع مھنمو
 .نیطسلف يف ةباحصلا نم تام نم رخآ وھو سدقملا

                                                             
 سرغ يف ىفطصملا يده رظناو – 190ص يقزقلا ديعس .د – فيرشلا يوبنلا ثيدحلا يف سدقملا تيب باتك نع ًالقن – 16749 مقر 4/67 لبنح نبا دمحأ مامإلا دنسم 357

 99ص ىصقألا بح
 7016 ثيدح / يناربطلل ريبكلا مجعملا 358
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 ددعو يراصنألا بعك نبا لیقو ورمع نب هللا دبع ھمساو مارح مأ نبا ّيُبأ وبأ مھنمو
 نب رمع نإ لب ،اھب اودھاج نمعً الضف سدقملا تیب اولزن نیذلا ةباحصلا نم ریبك
 هدیبً املس سدقملا تیب حیتافم ملتساو سدقملا تیب ىلإ راس ھنع هللا يضر باطخلا
 عاقبلا هذھ ةرایزل مھسوفن قوتت تناك مكلو – مھسوفن يف سدقملا تیب ةناكمل
 .ةنیدملاو ةكمب ةرواجملاك اھیف ةرواجملاو

 :مھعبت نمو نیعباتلا نم ةباحصلا دعب نم اھنكس نمم امأو

 يركبلا ينیطسلفلا ناسح نب نمی ( مھنمو ،نیعباتلا نم ) ةلبع يبأ نبا میھاربا ( مھنم
 ةلبع يبا نب میھاربإ(و ، )يملیدلا زوریف نب هللا دبع (و ، - يراخبلا ھل ىور - )
 ،ةمألا نم دیھشلا ثیدح يف  ةدایز ھلو سدقملا تیب نداس ) ماوعلا وبأ(و ،)يلضعلا
 ھنأ حجارلاو فصنو ةنس نم رثكأ ھب رواجو ىصقألا راز ثیح )يلازغلا مامإلا(و
 ملعلا لھأو نیعباتلاو ةباحصلا نم ریثكو .. لیصفت كلذ يفو يبیلصلا لالتحالا لبق

 لیثمتلا نطوم يف امنإو ءاصقتسالا نطوم يف تسل يننأ كش الو ،نمزلا رادم ىلع
 .داھشتسالاو

 

 يف بغر مالسلا ھیلع ىسوم اندیس نأ سدقملا تیب ىنكس لضف ىلع لدی اممو
 :اھنمً ابیرق وأ اھارث ىلع ةافولا

 لسرأ " :ملسو ھیلع هللا ىلص هللا لوسر لاق :لاق ھنع هللا يضر ةریرھ يبأ نعف
 ينتلسرأ :لاقف ،ھبر ىلإ عجرف ھكص هءاج املف ،مالسلا امھیلع ىسوم ىلإ توملا كلم
 نتم ىلع هدی عضی ھل لقف عجرا لاقو ،ھنیع ھیلع هللا درف ،توملا دیری ال دبع ىلإ
 مث :لاق ؟ اذام مث ،بر يأ :لاق ،ةنس ةرعش لكب ، هدی ھب تطغ ام لكب ھلف ،روث
 ." رجحب ةیمر ةسدقملا ضرألا نم ھیندی نأ هللا لأسف ،نآلاف :لاق .توملا

 بناج ىلإ هربق مكتیرأل  َّمث تنك ولف " :ملسو ھیلع هللا ىلص هللا لوسر لاق :لاق
 كانھ ينعتو :َّمث – ) يراخبلل ظفللا ( 359 " رمحألا بیثكلا دنع قیرطلا

 

                                                             
 مقرلا وأ ةحفصلا، هحيحص يف ملسم هجرخأ دقو ،) حيحص ( :ةجردلا ةصالخ ،1339 :مقرلا وأ ةحفصلا ،يراخبلا حيحص :ردصملا ،يراخبلا : ثدحملا ،ةريره وبأ  :يوارلا 359

 .مهريغو ،2088 مقرلا وأ ةحفصلا ، هحيحص يف يئاسنلاو ،2372 :
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 كلذف لزنی يدھملا نأ يف ءاج ام سدقملا تیب يف ةرواجملا لضف ىلع دكؤی اممو
 ٍدیِعَس يَِبأ ثیدح نم ىلعی وبأو يذمرتلاو ھجام نبا جرخأ دقف ،نتفلا نم نصحأ
 ُلَمَْعی يِتَُّمأ ْنِم ٌلُجَر ُجُرَْخی " : َمَّلَسَو ِھَْیلَعُ 7َّ ىَّلَصِ 7َّ ُلوُسَر َلَاق : َلَاق ،ِ ّيِرْدُخْلا
 َضَْرألاُ ألَْمی اََھتَكََرب ُضَْرألاُ َھل ُجِرُْختَو ، ِءاَمَّسلا َنِمَ ةَكََربْلاُ َھلُ 7َّ ُلِزُْنی ، يِتَّنُِسب

 ،360 " ِسِدْقَمْلا َتَْیب ُلَِزَنیَو ، ِةَُّمألا ِهِذَھ َىلَع َنیِنِس َعْبَس ُلَمَْعی ، اًرْوَج َْتئِلُم اَمَك الْدَع
 هاورو ،راصتخاب ھجام نباو يذمرتلا هاور تلق " دئاوزلا عمجم يف يمثیھلا لاق
 " مھفرعأ مل نم ھیفو طسوألا يف يربطلا
 
 نأ  ملسو ھیلع هللا ىلص ىفطصملا رابخإ عاقبلا كلت ىنكس ىلع عجشی اممو
 ةكربلاو ریخلا زكرمو ماشلا بلق سدقملا تیبو ،ماشلا ىلع اھتحنجأ ةطساب ةكئالملا
 تباث نب دیز ثیدح نم يذمرتلا جرخأ دقف ،ةكربلا قلطنت اھعاقب لك ىلإ ھنم ،ھیف
 نم نآرقلا فلؤن ملسو ھیلع هللا ىلص هللا لوسر دنع انك  ":لاق ھنع هللا يضر
 ءيش يأل :انلقف ،"ماشلل ىبوط" :ملسو ھیلع هللا ىلص هللا لوسر لاقف 361،عاقرلا
 .362" اھیلع اھتحنجأ ةطساب نمحرلا ةكئالم نأل" :لاق ؟هللا لوسر ای كلذ
 مامإلا جرخأ دقف ،)ملعلا( ةوبنلا ثاریم ھیف نأ ماشلا ىنكس ىلع تاعجشملا نمو
 هللا ىلص هللا لوسر لاق :لاق ھنع هللا يضر ءادردلا يبأ ثیدح نم هدنسم يف دمحأ

 ھنأ تننظف يسأر تحت نم لمتحا باتكلا دومع تیأر مئان انأ انیب" :ملسو ھیلع
 نتفلا عقت نیح نامیإلا نإ الأ ،ماشلا ىلإ ھب دمعف يرصب ھتعبتأف ،ھب بوھذم
 .363"ماشلاب
 نم دواد وبأ جرخأ دقف ،نامزلا رخآ يف سدقملا تیب يف نوكت ةفالخلا نأ كلذكو
 منغنل ملسو ھیلع هللا ىلص هللا لوسر انثعب " :لاق يدزألا ةلاوح نب هللا دبع ثیدح
 مھللا" :لاقف انیف ماقف ،انھوجو يف دھجلا فرعو ،ائیش منغن ملف انعجرف انمادقأ ىلع
 سانلا ىلإ مھلكت الو اھنع اوزجعیف مھسفنأ ىلإ مھلكت الو مھنع فعضأف يلإ مھلكت ال
 ةلاوح نبا ای" :لاق مث ،يتماھ ىلع لاق وأ يسأر ىلع هدی عضو مث "مھیلع اورثأتسیف
 ،ماظعلا رومألاو لبالبلاو لزالزلا تند دقف ةسدقملا ضرأ تلزن دق ةفالخلا تیأر اذإ
 .364" كسأر نم هذھ يدی نم سانلا نم برقأ ذئموی ةعاسلاو

                                                             
  قباسلا عجرملا  ،7/317 دئاوزلا عمجم ، 1075 – يناربطلل طسوألا مجعملا ، 10779 - لبنح نب دمحأ دنسم 360
 هبتكنو هخسنن يأ 361
 نميلاو ماشلا لضف ب} بقانملا باتك 3951 مقر ثيدح يذمرتلا ننس 362
 21733 مقر ثيدح طوؤ�رألا قيقحت 12\36 دنسملا \ دنسملا قيقحت يف طوؤ�رألاو ينابلألا هححص 363
 2535 مقر ثيدح ةمينغلاو رجألا سمتليو وزغي لجرلا ب} ،داهجلا باتك دواد يبأ ننس 364



398 
 

 دجسملا ةرواجم بابحتسا ىلا ءاملعلا رثكأ بھذ هریغو قبس ام لك ىلع ًءانبو
 فیعضت نم ،هریغ يف لصحت ال يتلا تاعاطلا نم ھیف لصحی املو ىصقألا
  لاجدلا نألو نتفلاو نحملا دادتشا موی نینمؤملا راد رقع ھنألو تانسحلاو تاولصلا

 نإف روغث اھنئادم عاقبلا هذھ نأ كلذ ىلإ فیضأ اذإف ،365 ةكمو ةنیدملاك ھلخدی ال
 اھیف ةمألا قحل تیبثت اھب كلمتلاو ،داھجلا لب طابرلا بورض نم برض اھب ةماقإلا
 يتلا ةرواجملا ىلإ مضیف ،مھرھقو ءادعألا ةعراقم باوبأ نمً اباب دعت اھب ةماقإلاو
 لأسن ،عاقبلا كلت يف ىنستی ال يذلا داھجلاو طابرلا رجأ ثالثلا عاقبلا اھیف كرتشت

 .نامیإلاو نمألا نیعمجأ نیملسملاو اھلھألو ةیفاعلاو ةمالسلا اھل ىلاعت هللا

 لتقیف هللا لیبس يف لتاقی نأ ىنمت دق ملسو ھیلع هللا ىلص لوسرلا نأ ھیف كش ال اممو
 هللا لوسر اھانمتی ىقرأ ةناكمل - يوونلا مامإلا لاق امك - كلذ امو ،لتقیف ىیحی مث

 هللا ىلص هللا لوسر دنع ةرواجملا نأ نظ نمل ةاساوم امنإو ،ملسو ھیلع هللا ىلص
 ةوزغ ىلع فلختی ال نأو لتقیف لتاقی نأ ىنمتف داھجلل جورخلا نم لضفأ ملسو ھیلع
 رمألا ناك اذإ فیكف ةنیدملا يف ةرواجملا نم لضفأ داھجلل جورخلا نأ ھباحصأ ملعیل

 ةناكملا يف ةنیدملا يلی يذلا سدقملا تیبو ىصقألا دجسملا يف ةرواجموً اداھج
 .ردقلاو

 

 ءزجی ھنوك / ىصقألا دجسملا يف فاكتعالاو ةالصلا رذنب ءافولا بوجو  ً:اعسات
 .يوبنلا دجسملاو مارحلا دجسملا الإ دجاسملا نم هریغ نع
 ةالصلا رذن نم نأ كرابملا ىصقألا دجسملاب ةقلعتملا ةصاخلا ماكحألا نمو
 ھلضفل دجاسملا نم ھنود امیف ھیفوی نأ ھیزجی الو ،ھیف ھیفوی نأ ھمزل ھیف فاكتعالاو
 نبا دعس بھذ اذھ ىلإو ،يوبنلا دجسملاو ،مارحلا دجسملاّ الإ دجاسملا رئاس ىلع
 366. ءاھقفلا روھمجو بیسملا
 :اذھل ةّجحلاو
 دجسملا :دجاسم ةثالث ىلإّ الإ لاحرلا دشت ال " :- ملسو ھیلع هللا ىلص - ھلوق -1

 .367 " ىصقألا دجسملاو ،يدجسمو ،مارحلا
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 يذلا ناكملا يف ءادألابّ الإ هرذن بجوم نع جرخی ال ناسنإلا نأ لصألا نألو -2
 رذنلا وأ اھیف ةالصلا ءادأل عاقبلا لضفأو ،ھنم لضفأ وھ ناكم يف وأ ھنیع
 تیب دجسم مث ،- ملسو ھیلع هللا ىلص - هللا لوسر دجسم مث ،مارحلا دجسملا
 ،ةالص فلأ ةئمب مارحلا دجسملا يف ةالص ":ملسو ھیلع هللا ىلص - ھلوقل سدقملا
 ،368 " ةالص ةئامسمخب ىصقألا دجسملا يفو ،ةالص فلأب يوبنلا دجسملا يفو
 " وھ ىلصملا معنلو " ھلوقلو

 هللا لوسر ای :حتفلا موی - ملسو ھیلع هللا ىلص - يبنلل لاقً الجر نأ درو املو -3
 ،نیتعكر سدقملا تیب دجسم يف يلصأ نأ ةكم كیلع هللا حتف نإ ´ ترذن ينإ
 :لاقف ،ھیلع داعأ مث ،" انھاھ لص " :لاقف ،ھیلع داعأ مث ))انھاھ لص(( :لاقف
 يذلاو ىرخأ ةیاور يفو ، 369" نذإ كنأش " :لاقف ،ھیلع داعأ مث " انھھ لص"
 اذھف ،" سدقملا تیب يف ةالص كنع ءزجأل انھھ تیلص ول قحلابً ادمحم ثعب
 لضفأ ناكم وأ نیعملا ناكملا يف ھئادأب كلذو رذنلاب ءافولا بوجو ىلع لیلد
 .ھنم

 نع ملسم حیحصو دنسملا يفو امھنع هللا يضر سابع نبا ثیدحبً اضیا لدتساو
 نجرخألف هللا ينافش نإ " : تلاقف ىوكش تكش ةأرما نأ امھنع هللا يضر سابع نبا
 اھیلع ملست ةنومیم تءاجف جورخلا دیرت تزھجت مث تأربف سدقملا تیب يف نیلصألف
 هللا ىلص هللا لوسر دجسم يف يلصو تعنص ام يلكو يسلجا تلاقف كلذب اھتربخأو
 نم لضفأ ھیف ةالص: لوقی ملسو ھیلع هللا ىلص هللا لوسر تعمس ينإف ملسو ھیلع
 370 " ةبعكلا دجسم الإ دجاسملا نم هاوس امیف ةالص فلأ
 دجسملا ادع ضرألا يف دجسم يأ يف ةالص وأً افاكتعا رذن نم نإف كلذ ىلع ًءانبو
 ھلضفل كلذو كرابملا ىصقألا دجسملا يف اھؤافو ھئزجی ھنإف يوبنلا دجسملاو مارحلا

 .يوبنلا دجسملاو مارحلا دجسملا الإ عاقبلا لك ىلع
 تیب ةسردم فقو نمع لئس ىلاعت هللا ھمحر ةیمیت نبا مالسإلا خیش نأ ركذ دقف "
 زوجی لھو ؟ طرشلا اذھ حصی لھف اھیف سمخلا تاولصلا اھلھأ ىلع طرشو سدقملا
 ال مأ ؟مھل ررق ام نولوانتیو ،اھنود ىصقألا دجسملا يف سمخلا تاولصلا نیلزنملل
  ؟طرشلا اذھ لعفب الإ لوانتلا لحی
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 زوجیو ،ھیلع قاقحتسإلا فقوتیً احیحصً اطرش اذھ سیل " :ىلاعت هللا ھمحر لاقف
 ،ةسردملا يف اھولصی الو سمخلا تاولصلا ىصقألا دجسملا يف اولصی نأ نیلزنملل
 عانتمالاو ةسردملا يف اولصی نأ نم مھل لضفأ كلذو مھل ردق ام كلذ عم نوقحتسیو
 ھبحاص عنمی دساف عرو :يراجلا لح لجأل ىصقألا دجسملا يف ضرفلا ءادأ نم
   371 " ملعأ هللاو ،ىصقألا دجسملا يف ةالصلا يف میظعلا باوثلا
 ةدابعلاب رذنلاب مازتلا ال ھنأ ،ھیلوق دحأ يف يعفاشلا مامإلاو ةفینح وبأ مامإلا بھذ
  :اولدتساوً اقلطم ىصقالا دجسملاب

 ةالص فلأ نم لضفأ اذھ يدجسم يف ةالص " :- ملسو ھیلع هللا ىلص - ھلوق -1
 نیذھ ادع امیف ةیوستلا ىلع لدی اذھو ، 372" مارحلا دجسملاّ الإ هاوس امیف
 دحأ مزلل هریغ ىلع ھیف ةالصلا تلضف ول ىصقألا دجسملا نأل ،نیدجسملا
ً اصتخم فلأب ھتلیضف نوك امإو ،ثیدحلا اذھ مومع نم ھجورخ امإ :نیرمأ
 .ىصقألا دجسملاب

 ىصقألا دجسملا نأب اذھ ىلع دریو ،دجاسملا ةیقب ھبشأف كسن ھب قلعتی ال ھنألو -2
 - يبنلا دجسمك رذنلا يف نییعتلاب نیعتف ،لاحرلا اھیلإ دشت يتلا دجاسملا نم

 مارحلا دجسملا ركذ ملسو ھیلع هللا ىلص لوسرلا نأ امأو ،- ملسو ھیلع هللا ىلص
 لك ىلع لضف ھل نأ نیبف يوبنلا دجسملا نع لاؤسلا نأ وھف يوبنلا دجسملاو
 دجسملا ركذ امل مارحلا دجسملا نع لاؤسلا ناك ولو ،مارحلا دجسملا الإ دجاسملا
 ةدابعلاو يوبنلا دجسملا نود ىصقألا كلذكو ،ھنود امھنأل ىصقألا الو يوبنلا
 ينعی ال اذھو ھئانثتسال يعاد الف ىصقألا يف نم اھنم لضفأ يوبنلا دجسملا يف
 ،كسن ھب قلعتت ال ىصقألا دجسملا نأ امأو ،ىصقألا دجسملا لضفب رابتعا ال ھنأ
 .دجاسملا ةیقبك كلذب رصی ملوً اضیأ كسنلا ھب قلعتت ال يوبنلا دجسملا نإف

 ال ىصقألا دجسملا يف يلصی نأ رذن نم نأ ىلإ ةیفنحلا نم رفز مامإلا بھذو
 فاكتعالا ھسفن ىلع بجوأ دق رذانلا نأل مارحلا دجسملا ناك ولو هاوس امیف هؤزجت
  ھسفن ىلع دبعلا ھبجوأ ام نأل ،ھسفن ىلع بجوأ ام الإ هؤزجی الف ناكم يف ةدابعلا وأ
 الإ هؤزجی ال ناكمبً ادیقم هؤادأ هللا بجوأ ام ناك اذإف ىلاعت هللا باجیإب ربتعم رذنلاب
 ھبجوأ ام نأل ھسفن ىلع دبعلا بجوأ ام  اذكف .. فاوطلاو ةفرع فوقوك ناكملا تاذ
 ناكمبً ادیقم هؤادأ هللا بجوأ ام ناك اذإف ،ھب طبترا ناكم يف نیعت اذإ ھسفن ىلع دبعلا
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 ھسفن ىلع دبعلا بجوأ ام كلذكف ،يعسلاو فاوطلاك ،رخآ ناكم يف هؤادأ زوجی ال
 .373 " هریغ يف حلصی ال ناكم يف
 ةدابع رذن نم نأ وھو روھمجلا ھیلا بھذ ام ناحجر وھ ةلأسملا هذھ يف هارأ يذلاو
 ( ھنم لضفألا نیدجسملا دحأ يف وأ ھیف الإ اھءادأ ھئزجی مل ىصقألا دجسملا يف
 هرذن يذلا ھجولا ىلع ھب ىتؤی نأ رذنلا يف لصألا نأل كلذو ) يوبنلاو مارحلا
 نعً اضوع نیدجسملا يف رذنلاب ءافولا ئزجی ھنأ امأو ،ةیصعم نكی مل ام رذانلا
 رذانلا ملسو ھیلع هللا ىلص هللا لوسر اھیف ربخأ يتلا صوصنللاف ىصقألا دجسملا
 امك مارحلا دجسملا وأ ،يوبنلا دجسملا يف هؤزجی ھنأ ىصقألا دجسملا يف ةالصلل
 ھلوسرل ةكم هللا حتف نإ ىصقألا دجسملا يف نیتعكر يلصی نأ رذن يذلا ،انعم رم

 يعاد الف اھتاذ ةلأسملا يف امھركذ قبس دقو - ةیكتشملا ثیدحو ملسو ھیلع هللا ىلص
 .اھراركتل
 ءافولا ھیلع بجی لھ ىصقألا دجسملا ىلإ يشملا ََرَذن نمیفً اضیأ ءاملعلا فلتخا دقو
 ؟
 مھریغو يعفاشلا مامإلاو يعازوألا مامإلاو كلام مامإلا مھنم ءاملعلا نم ریثك بھذف
 :دجاسم ةثالث ىلإّ الإ لاحرلا دشت ال " :ملسو ھیع هللا ىلص ھلوقل ءافولا بوجو ىلإ
 .374" ىصقألا دجسملاو ،يدجسمو ،مارحلا دجسملا
 رذانلا ىشم اذإف ،مارحلا دجسملاك رذنلاب ھیلإ يشملا مزلیف ثالثلا دجاسملا دحأ ھنألو
 رذنلاب ةدوصقملا يھ ةدابعلا ذإ نیتعكر يلصی نأً ابوجو ھمزل ىصقألا دجسملا ىلإ
 نأ رذن ھنأكف يلصیل يشمی ھنأ هانعم ىصقألا دجسملا ىلإ يشمی نأ رذن اذإ ھنأ يأ
 375." ناتعكر ذئدنع ةالصلا لقأو يلصی
 ىلإ يشملا رذنب ءافولا بجی ال ھنأ ىلإ ھل يناث لوق يف يعفاشلاو ةفینح وبأ بھذو
 اولاقو مارحلا دجسملا ىلإ يشملا رذن فالخب كلذو بحتسی امنإو ىصقألا دجسملا

 جحلا لجأ نم نایتإلا وھو ضرف يف عقی مارحلا دجسملا نایتإب ربلا ىصقأ نأل
 لك نأب كلذ ىلع باجی نكلو،376ةنس وھف ىصقألا دجسملا نایتاب ربلا امأ ،ةرمعلاو
 موص راص نینثإلا موی موصی نأ رذن نمف ،رذنلابً اضرف حبصت ةبودنم ةبرقو رب
 رذنلاب حبصیً ابودنم ىصقألا دجسملا ىلإ يشملا اذكوً ابودنم سیلوً اضرف نینثإلا
 ً.اضرف

                                                             
 40/184 ةيتيوكلا ةيهقفلا ةعوسوملا رظنا 373
 ) 1197،1189(  مقرب يراخبلا  هاور  . 374
 1/451 جاتحملا ىنغم ،11/351 ةمادق نبال ىنغملا رظنا 375
 1/451 جاتحملا ىنغم ،11/351 ةمادق نبال ىنغملا رظنا 376



402 
 

 ,ُ ھْعُِطیَْلفَ 7َّ َعیُِطی َْنأ ََرَذن ْنَم " : َلَاق , َمَّلَسَو ِھَْیلَعُ 7َّ ىَّلَصِ ّيِبَّنلا ِنَع ,َ ةَِشئاَع ْنَع
 ةبرق ىصقألا دجسملا نایتإو ،377 " ِھِصَْعی َالف َّلَجَو َّزَعَ 7َّ َيِصَْعی َْنأ ََرَذن ْنَمَو
  .رذنلاب بجتف
 

 :ىصقألا دجسملا يف ةالصلا رجأ ةفعاضم ً:ارشاع

 نم ھب صتخا امو ،ھلئاضفو كرابملا ىصقألا دجسملا صئاصخ حضوأ نم لعل
 ةفعاضم ىلع ةحیحصلا صوصنلا تلد ثیح ،ھیف ةالصلا رجأ ةفعاضم وھ ماكحأ
 .كلذ ىلع ءاملعلا ةملك تقفتاو كرابملا ىصقألا دجسملا يف ةالصلا رجأ

 اذھل مدقی ھنأ كلذو ةلأسملا هذھ يف لیصفتلا مدع ترثآ هذھ يتقرو يف يننأ قحلاو
 378. راركتلا نم انھ اھلیصفت نوكیف ةلأسملا هذھب ةصاخ ةقرو رمتؤملا

 ةقلعتملا ماكحألا ضعب نایب مث راصتخاب عوضوملا اذھ ىلإ ةراشإلاب يفتكأ فوس اذل
 .ضئارفلاب ةصاخ اھنأ مأ لفاونلا لمشت لھو ،رجألا ةفعاضم ناكم لثم ،ةلأسملاب

 نیعبرأ وأ ةالص فلأ نیسمخب ةالصلا رجأ نأ ىلإ صوصنلا ضعب تراشأ ثیح
 نل اذل اھیلع دمتعی الو ةفیعض اھلك صوصنلا هذھ نكلو ،ةالص فلأ نیرشع وأ
 .اھدنع فقوتأ

 يف ةالصلا رجأ نأ ىلإ اھضعب راشأو لالدتسالل حلصت ثیداحأ تءاج كلذكو
 نیسمخو نیتئامب اھضعبو ةالص ةئامسمخب اھضعبو ةالص فلأب ىصقألا دجسملا

 .ةالص

 ىصقألا دجسملا يف ةالصلا رجأ نأب لوقلا نیثحابلاو ءاملعلا نم ددع حجر دقو اذھ
 يف ةالصلا نأ ىلاعت هللا ھمحر ةیمیت نبا حجرو ،379 ةالص نیسمخو نیتئام وھ
 .380 ةالص ةئامسمخب ىصقألا دجسملا

 لضفلا ىلع ةلالدلل وھ امنا ددعلا ركذ نأ ىلا ریبش نامثع دمحم روتكدلا بھذو
 ىصقألا دجسملا يف ةالصلا لضف میظع ىلع لدت ثیداحألا نإف يلاتلابو ریثكتلاو

                                                             
 6696 ثيدحلا مقر يراخبلا حيحص 377
 .ىصقألا دجسملا يف ةالصلا رجأ ت·اور ناونعب ةقرو ديعس رابجلا دبع روتكدلا مدقي 378
 .يقزقلا ديعس .د – سدقملا تيب ثيداحأ ،اهدعب امو 1/142 ينافعلا ديعس .دو ،هاسدقاو رظناو ،ديعس رابجلا دبع .د – ىصقالا دجسملا يف ةالصلا رجأ ت·اور ثحب 379
 110ص ريبش نامقع دمحم .د هلوح امو سدقملا تيب نع ًالقن ةيميت نبال ىربكلا ىواتفلا 380
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 مقرلاب هدیدحت صوصنلا ضرغ سیل ھنأ ریبش .د ىأرف رجألا ةفعاضم رادقم امأ
 ..ھل موھفم ال ددعلا نأب نییلوصألا دنع فورعم وھ امب لدتسأو

 ریغ ھنأ لاحب ينعی ال ھل موھفم ال ددعلا نأ نییلوصالا لوق ىنعم نأ هارأ يذلاو
 ال ھنأ يأ ھل فلاخم موھفم ال ھنأ دوصقملا امنإو مقرلا تاذ ىلع ةلالدلل دوصقم
 هللاو ،دودعملا رادقم ىلع لدی ال نأب دارملا سیلو دادعألا يف ةفلاخملا موھفمب ذخؤی
 .ملعأ

 ةالص فلأ رجألا نأ نع ملكتت يتلا ثیداحألا زواجتن نأ عیطتسن اننأ هارأ يذلاو
 هللا ىلص يبنلا ةالوم ةنومیم ثیدحف ،اھنم ىوقأ وھ ام عم ضراعتت اھنأل كلذو
 رشحملاو رشنملا ضرأ لاقف سدقملا تیب يف انتفأ هللا يبن ای :تلاق " ملسو ھیلع
 نأ قطی مل نم تیأرأ تلاق هاوس امیف ةالص فلأك ھیف ةالص نإف ھیف اولصف هوتئا
 ىلص نمك ناك ھل ىدھأ نم نإف ھیف جرسی اتیز ھیلإ دھیلف لاق ھیتأی وأ ھیلإ لمحتی
 381 ." ھیف

 ثیدح – يبھذلا مامإلا لاقف ) هاوس امیف ةالص فلأك ھیف ةالص ( ةدایزب ءاملعلا نعط
 يھ اھنأ كش الو " هاوس امیف ةالص فلأك ھیف ةالص " ةدایزلا هذھب يأ – ركنم
 .لاكشإلا عضوم

 هللا يضر لاق ثیح حیحص وھو ھنع هللا يضر رذ يبأ ثیدح عم ضراعتی ھنأ امك
ُ دِجْسََمأ : ُلَضَْفأ اَمُھَُّیأ ، َمَّلَسَو ِھَْیلَعُ 7َّ ىَّلَصِ 7َّ ِلوُسَرَ دْنِع ُنَْحنَو َانْرَكَاَذت ": ھنع
 ِھَْیلَعُ 7َّ ىَّلَصِ 7َّ ُلوُسَر َلَاَقف ، ؟ ِسِدْقَمْلا ُتَْیب َْمأ َمَّلَسَو ِھَْیلَعُ 7َّ ىَّلَصِ 7َّ ِلوُسَر
 , َوُھ ىَّلَصُمْلا َمْعَِنلَو ِھیِف ٍتاََولَصِ َعبَْرأ ْنِم ُلَضَْفأ يِدِجْسَم يِفٌ ةالَص " : َمَّلَسَو
 ِسِدْقَمْلا َتَْیبُ ھْنِم ىََری ُثْیَح ِضَْرألا َنِم ِھِسََرف ِنَطَش ُْلثِم ِلُجَّرلِل َنوَُكی ْنئل َّنَكِشُوَیلَو
 .382 " اَھیِف اَمَو َایْنُّدلا َنِمُ َھل ٌرْیَخ " : َلَاق َْوأ : َلَاق ، " ًاعیِمَج َایْنُّدلا َنِمُ َھل اًرْیَخ

 ھمحر ينابلألا خیشلا ھححصو يبھذلا ھقفاوو ھححصو مكاحلا ھجرخأ ثیدحلا اذھو
 .دجاسلا ریذحت يف هللا

                                                             
 ... امهريغو 693 مقر ثيح يئاسنلا ، ) 27079( لئابقلا دنسم نم -6/463 دمحأ دنسم 381
 1/142 هاسدقاو رظناو 4/509 كردتسملا رظنا 382
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 ھیلع قفتملا ھنع هللا يضر ةریرھ يبأ ثیدح عم حیحصلا ثیدحلا اذھ انطبر اذإو
 دجسملاّ الإ هاوس امیف ةالص فلأ نم لضفأ اذھ يدجسم يف ةالص  " :لاق ثیحً اضیأ
 383 " مارحلا

 هللاو ،ةالص نیسمخو نیتئامب ىصقألا دجسملا يف ةالصلا نأ حیحصلا نوكی ذئدنعف
 .ملعا ىلاعت

 اھضعبو ةریثك يھف ) ةالص ةئامسمخ ( ةالصلا رجأ نأب تركذ يتلا تایاورلا امأو
 حیحصلا عم ضراعت اذإف هریغل حیحصلاو نسحلا نیب وھف نسح اھنم ریثكو فیعض

 ،حیحصلا ثیدحلا ھیلع لدام حیجرت ىلإ راصیف عمجلا رذعتو ھتحص ىلع قفتملا
 .ملعأ ىلاعت هللاو

 عوضوملاب ةقلعتم طاقن ةثالث نیبأ نأ ىصقألا دجسملا يف ةالصلا ةلأسم يف يقب
 :ءاملعلا اھیلإ راشأ

ü ةالصل مأ طقف ةضیرفلا ةالصل دجاسملا هذھ يف لضفلا لھ :ىلوالا ةطقنلا 
 لضفلا نأ ىلإ مھدنع حجارلا يف ةیكلاملاو ةیفنحلا بھذف ،ةلفانلاو ةضیرفلا
 هللا لوسر لوقب اولدتساو ،طقف ةضیرفلل وھ امنا دجاسملا هذھ يف ةالصلا يف
 .384)ةبوتكملا الإ ھتیب ىف ءرملا ةالص ةالصلا لضفأ ( :)ملسو ھیلع هللا ىلص(

 يوبنلا دجسملا يف نولصی مھو تناك مھنع هللا يضر ةباحصلل ةوعدلا هذھ نألو
 نأ نكمی الف مھتویب يف اولصی نأ مھنم بلط اذإف ً،ارجأو ةناكم دجاسملا يناث وھو
 ..ةرم فلأ فعاضملا رجألا كرتل ةوعد كلذ نوكی

 هذھ يف ةالصلا يف لضفلا نأ ىلإ ةیكلاملا ضعبو ةلبانحلاو ةیعفاشلا بھذ امنیب
 اھلضفب ربخت يتلا ثیداحألا مومعل كلذو ،ءاوس دح ىلع ةلفانلاو ةضیرفلل دجاسملا

 دجسملا يف ةالص " : ملسو ھیلع هللا ىلص ھلوقف ،ةلفانو ضرف نیب قرفت مل ثیح
 ىصقألا دجسملا يفو ،ةالص فلأب يوبنلا دجسملا يفو ،ةالص فلأ ةئمب مارحلا
 ةالص لك لمشی وھف ،نییعتلا نع قلطملا ةالصلا ظفلب تءاج ،385" ةالص ةئامسمخب
 .ةلفان وأ ةضیرف

                                                             
 1394 مقر ثيدح ملسمو 1190 مقر ثيدح يراخبلا هجرخأ383
 ةناوع وبأو دمحأو ىئاسنلاو )1301( دواد ىبأ حيحص ىفو ملسمو ىراخبلا هاور 384
 نسح ثيدح وهو مالك مهضعب يفو تاقث هلاجرو ،ريبكلا يف يناربطلا هاور :لاقو )4/7( دئاوزلا عمجم ،يمثيهلا 385
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 ضرفلا ةالصلا نأ دارملا لعل ھنأب ةیكلاملاو ةیفنحلا لوق ىلع ءاملعلا ضعب باجأو
 تیبو ةیندملاو ةكم تویب يف ةلفانلا ةالصو ،دجاسملا نع ةفعاضم دجسملا يف
 ةكم تویب يف ةلفانلا ةالصل نوكیف ىرخا تویب يف ةالصلا نع ةفعاضم سدقملا
 يف لاقی اذكو ،دجاسملا ةیقب نع اھدجسم يف ضرفلا ةالصل ام رجألا ةفعاضم نم
 .ملعأ ىلاعت هللاو ،سدقملا تیبو ةنیدملا

 انرشأ امك اھیلع بترت ثیداحألا هذھ نأ كلذو ،يناثلا لوقلا وھ ھیلإ لیمأ يذلاو
 نمف دجاسملا نم اھریغ نود ةضیرف حبصتف اھیف ةلفانلاو ةدابعلا رذن موزلو ةحص

 ةلفانلا ةالصل لضف ال ناك اذإف – ةلفان – ىصقالا دجسملا يف نیتعكر يلصی نأ رذن
 ذإ ،اھریغ يف وأ ثالثلا دجاسملا يف رذنلا اذھ نوك نیب ءاملعلا قرف اذاملف اھیف
 اھیف ھموزل رذنلل نوكی ال نا دجاسملا هذھ يف اھیف لضف ال ةلفانلا تناك اذإ يغبنی
 .ملعأ ىلاعت هللاو ،اھریغ نود

 

ü تئاوفلا ءاضق نع ئزجت ثالثلا دجاسملا يف ةالصلا لھ :ةیناثلا ةطقنلا، 
 دجسملا رضح مث ةرم ةئم وأ تارم رشع رھظلا ةالص ھتتاف نم لھ ىنعمب
 سانلا ضعب نأل ،كلذ هؤزجی ةدحاو ةرم اھالصف ىصقألا دجسملا وأ مارحلا
 ةالصب كلذ ضوعی نأ ھنكمی ھنإف ةبوتكملا ةالصلا عیضو طرف امھم ھنأ نظی
 نأ يف ءاملعلا نیب فالخ ال ذإ ئطاخ مالك اذھو ،مارحلا دجسملا يف ةدحاو
 و يوبنلا دجسملاو مارحلا دجسملا ( ةرھاطلا عاقبلا هذھ يف ةالصلا لضف
 رجألا نم هدابع ىلع ھب ىلاعت هللا لضفتی امیف وھ امنا ) ىصقالا دجسملا
 يف ةبوتكملا ةالصلاف ،ءاضقلا قیقحت وأ تئاوفلا نع ءازجإلاب سیلو ةبوثملاو
 ھناحبس هللا نكلو ةدحاو ةالص نع ألإ فیلكتلا ثیح نم ئزجت ال دجاسملا هذھ
 نیتئام وأ فلأ وأ ةالص فلأ ةئام ىلص امنأك اھبحاصل رجألا فعاضی
 .ةالص نیسمخو
ü يف انََّیب ،ةالصلا فعاضت ىصقألا دجسملا نم عضوم يأ يف :ةثلاثلا ةطقنلا 

 وھ سیلو روسلا لخاد وھ ام لك ھنأ ىصقألا دجسملاب فیرعتلا نع ثیدحلا
 امناو يلخاد ءانب يأ وأ يناورملا ىلصملا وأ ةرخصلا ةبق وأ يلبقلا ىلصملا
 لخاد وھ ام لك يأ دجسملا نم ءزج يأ يف ةالصلاب ققحتت رجألا ةفعاضم
 .روسلا
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 ىلصملا – ىصقألا دجسملا نآلا ىمسی امم ةمئاقلا ةینبإلا هذھ نأ كلذ دكؤی اممو
 اھانب ةرخصلا ةبقف ةیمالسإلا روصعلا يف تمیقا ةینبأ يھ امنإ هریغ وأ – يلبقلا
 ءایبنألا يف ملسو ھیلع هللا ىلص هللا لوسر ةالص نإف يلاتلابو  ،كلملا دبع نب دیلولا
 عضوم يف ىصقألا دجسملا نم ءزج يف تناك امنإو ةینبألا هذھ نم دحاو يف نكت مل
 .ةینبألا هذھ يف سیلو راوسألا لخاد

 نم لكل ققحتت رجألا ةفعاضمو ىصقألا دجسملا يف ةالصلا رجأ نأ ىلإ صلخنو
 دقو ،2م144000 وأ منود 144 ترشأ امك اھتحاسم يتلاو راوسألا لخاد ىلص
 رجأ لھ " لوح هللا ھظفح قلاخلا دبع نمحرلا دبع خیشلا ةلیضف ىلإ لاؤس ھجو
 وھو م1996ةنس حتتفا يذلا يناورملا ىلصملا لمشی ىصقألا دجسملا يف ةالصلا
 " ؟ دجسملل ةیقرشلا ةیوستلا

 لبجلا اذھ سفن يف ھل تاعسوتلا لكو میدقلا ھئانب يف ىصقألا دجسملاً اعبط :باجأف
 ناكم يأ يف ناكملا اذھف لاق نأ ىلإ ... ىصقألا دجسملل عبات عسوت امھم ھلك وھ
 وھ ينعی ىصقألا دجسملا ھیلع يذلا – روسلاب طاحملا – لبجلا لك يف ھیف عسوتی
 386. " ىصقألا دجسملا ىمسم يف لخاد

 تفلسأ امك – ھلك روسلا ھفلی يذلا ناكملا نإف ءانبلاب ةعسوت نود ىتح ھنأ فیضأو
 مارحلا دجسملا تاحاس يف ةالصلا يف لاحلاك ةدابعلل صصخم وھو دجسم –
 دجسملا يف روسلا لخاد وھ ام لك اذكو دجاسملا هذھ يف ةالص اھنإف يوبنلا دجسملاو
 دجسملا يف ةمات ةالص اھیف ناكم يأ يف ةالصلاو ىصقألا دجسملا وھ ىصقألا
 فوفصلا يف ةالصلاو دجسملا ىلإ ریكبتلا ةلأسم يف الإ كلذ دعب قرفالو ،ىصٌقألا
 .ملعأ ىلاعت هللاو ،صوصنلا ھب تءاج يتلا ةصاخلا ھلئاصخ ھل ثیح ىلوألا
 

 

 

 نیملسملا عاقب ثلاث وھ كرابملا ىصقألا دجسملا نأ ىلإ ثحبلا اذھ نم صلخنو      
 ةناكملاو ردقلا يف ھلبق اناك نإو امھو يوبنلا دجسملاو مارحلا دجسملا دعبً ةسادق
 زیمتی ھب ةصاخ صئاصخ ىصقألا دجسملل نأ الإ امھیف ةالصلا يف ةبوثملاو رجألاو

                                                             
 163ص ةينيطسلفلا ىواتفلا ةعوسوم رظنا 386
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 رشنملاو رشحملا ضرأ ھنوكو ،نیتلبقلا ىلوأ ھنوك لثم ،نیدجسملا نیذھ نعىتح اھب
 ةماقإلا نأو ،رجاھم لضفأ ھنأو ءامسلا ألإ ضرألا ةباوبو ضرألا ىلإ ءامسلا ةباوبو
 يف ةرواجملا لضف نم مغرلا ىلعف داھج لب طابر اھنأ وھو الأ دئاز لضف اھل اھیف
 درجم سیل ھیف میقملاو رَغث سدقملا تیبو ىصقألا دجسملا ةزیم نأ الإ نیدجسملا
 طابرلا بورض نم برض ھتماقإ نأ كلذ ىلإ مضی امنإو ةسدقم عاقب يف رواجم
 يف مھل ةیلستو سدقملا تیب لھأل ىرشب هذھ لعلو " ىلاعت هللا لیبس يف داھجلاو
 لب طبارم مھنم دعاقلا ذإ ينویھصلا ودعلا نم قییضت نم ھنوقالی امو مھتاناعم
 .ماسجلا تایحضتلا ھعم نوھت لضف اذھو ،دھاجم

 مارحلا – نیمرحلا نیدجسملا عم كرتشی ىصقألا دجسملا نإف ىرخأ ةھج نمو
 نیب قافتا لحم وھام اھنمف ،عاقبلا لك نع دجاسملا هذھ اھب درفتت ماكحأب – يوبنلاو
ً اذالم لعجی امم لاجدلا نم اھنمأو ،اھیف ةرواجملاو ،اھیلإ لاجرلا دش لثم ،ءاملعلا
 فلتخی امبرو ءاملعلا نیب فالخ لحم وھ ام اھنمو ،ةنتفلا هذھ نم نیملسمللً انمآ

 .ثالثلا دجاسملا نم رخآ ىلإ دجسم نم اھمكح

 ةالص نإف دجاسملا ةیقب فالخب ىلصملا نع اھیف دیعلا ةالصب اھتیصوصخ لثم
 دعب ثالثلا دجاسملا نأ تحجر دقو ،اھیف ةالصلا نم لضفأ ىلصملا يف دیعلا
 اھتعسو نكامألا هذھ فرشل ىلصملا يف اھنم لضفأ اھیف دیعلا ةالص تاعسوتلا
 .ىلصملا يف ةالصلا دصاقم ققحت اھلوح تاحاس دوجوو نیملسملل

 ءافولل بجوم ىصقألا دجسملا يف ةالصلا رذت نأ ھحجرأ يذلاف اھیف ةدابعلا رذن اذكو
 .ءاملعلا روھمج لوق وھو ،لضفألا نیدجسملا دحا يف وأ ھیف

 ھلابقتسا ةلأسم يف ىصقألا دجسملل ةیصوصخ ال ھنأ ثحبلا اذھ يف يل نَابو
 ةلدألا فعضل كلذو مارحلا دجسملاك سیل كلذ يف ھنأو طئاغ وأ لوبب هرابدتساو
 .اھضیقن ةوقو لب ةیصوصخلا هذھل اھب دھشتسملا

 نیتئامب اھنأ اھیف حجارلا لعلف ىصقألا دجسملا يف ةالصلا رجأ ةفعاضم امأو
 ... ةالص نیسمخو

 نیملسملا راظنأ طحم ىصقألا دجسملا لعجت اھریغو ماكحألا هذھ نإف انھ نمو
 قح ھل امبرو يوبنلا دجسملاو مارحلا دجسملا نم ھیوخأ بناج ىلإ مھتدئفأ ىوھمو
 يأ يبارعأ لئس دقف ،هرسأ كف ىلع لمعلاو لصاوتلا قح ھل يذلا ریسألاو بئاغلا
 ىتح بئاغلاو ،أربی ىتح ضیرملاو ،ربكی ىتح ریغصلا " :لاقف كیلإ بحأ كدلو
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 دوعی ىتح ھلھأ نم لمعلا يف ةیصوصخ ىلإ انم جاتحی ىصقألا دجسملاف " دوعی
 .دیقلا نمً اقیلطً ارح نیملسمللً احاتمً احوتفم نوكیو درتسیو ةمألا ىلإ

ً امھس انل لعجی نأو لیبسلا ءاوس انیدھی نأ ىلاعت هللا ىسع ھبجاو ىلإ انم لك رظنیلاف
 .نیبصاغلا سند نم هرسأ كف يفً ارثؤمً المعو

 

 نیملاعلا بر â دمحلا نأ اناوعد رخآو
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ÖZET 

İslâm eğitim geleneğinde, başta İslâm dininin kutsal kitabı olan Kur’ân-ı Kerîm’in ve 

sonrasında Hz. Peygamber’in sözleri olan hadislerin dili olması dolayısıyla Arap diline ayrı bir 

önem ve değer atfedilmiştir. Bu bağlamda İslâm eğitim kurumu olan medreselerin eğitim 

sistemi de, kutsal kitabın referans kabul edildiği uzun ve köklü bir telif ve tedris birikimi üzerine 

şekillenmiştir. 

 

Kur’an-ı Kerim’in ve hadislerin olduğu kadar, medreselerde okutulan dinî ilimlere ait eserlerin 

de dili Arapça olduğundan, dini ilimleri anlamak için Arap dilinin öğrenilmesi kaçınılmaz bir 

ön şart halini almıştır. Bu bakımdan diğer bütün ilimlerin öğretimine, ancak Arapçanın 

öğretilmesinden sonra geçilebilmiştir. Özellikle dini kaynakların Arap dilinde kaleme alınmış 

olması, dini ilimlere giden yolun bu dilden geçmesi, Arapçaya verilen önemi artırmıştır. 

 

Bu çalışma, Osmanlı medrese eğitim sistemi içerisinde Arap dilinin, dini ilimlerin kapısını 

açacak bir anahtar vazifesi görmesi dolayısıyla sahip olduğu öneme dikkat çekmeyi 

amaçlamaktadır. Böylelikle İslâm medeniyetinde son derece sistematik bir öğretim usulü 

benimsemiş olan medreselerin aydınlattığı yolun, günümüz ilim dünyasına ışık tutabilmesi 

mümkün olacaktır. 

 

Anahtar Kelimeler: Arapça, Osmanlı, Medrese, İlimler Tasnifi, Dini İlimler. 
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THE SIGNIFICANCE OF ARABIC LANGUAGE AS A MEDIUM FOR RELIGIOUS 

SCIENCES IN OTTOMAN MADRASAH EDUCATION 

 

ABSTRACT 

In Islamic education system, by virtue of the fact that the medium of both Islamic holy book, 

namely Quran, and Prophet Muhammad’s sayings which are hadiths, is Arabic, a great 

importance and value is attributed tothis language. In this regard, the educational system of 

madrasahs, or Islamic educational institutions, is formed upon the deep-rooted accumulation of 

writing (telif) and teaching (tedris) which takes Quran as a reference. 

 

Due to the fact that apart from Quran and hadiths, the language of the works belonging to 

religious sciences applied in the curriculum of madrasahs is also Arabic, learning Arabic 

language becomes an inevitable prerequisite for understanding the mentioned sciences. In this 

respect, proceeding to teaching the other sciences can only be possible after teaching the Arabic 

language. The fact that religious sources are put pen to paper in Arabic language, and the way 

passing through the mentioned sciences starts with this language, increases the significance of 

Arabic. 

 

This study aims to draw attention the importance of Arabic language which plays a key role to 

open the doorsof the religious sciences in the curriculum of Ottoman madrasah system. In this 

context, it is possible that current science world is brought to light by the path, which is 

illuminated by the madrasahs adopting an ultimately systematical teaching method in Islamic 

civilization. 

 

Keywords: Arabic, Ottoman, Madrasah, Classification of Sciences, Religious Sciences. 
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GİRİŞ 

İslâm dünyasında ilk ortaya çıkan disiplinlerden biri, kuşkusuz dil ile ilgili ilimlerdir, zira İslâm 

dininin kabulüyle başlanan süreçte bu dinin temel iki kaynağı olan Kur’ân-ı Kerîm’in ve 

hadislerin doğru anlaşılabilmesi, Arap olsun ya da olmasın her Müslüman için son derece önem 

arz etmektedir (Güler, 2015, s. 5). Özellikle Arap olmayan ve İslâm dinine giren insanlar, başta 

inançlarının gereği olması dolayısıyla, sonrasında da bu dinin inanç ve hükümlerini öğrenmek 

ve yerine getirebilmek amacıyla vahiy dili olan Arapçayı öğrenmenin gerekliliğinin farkına 

varmışlardır (İhsanoğlu, 2008, s. 111-113). Bu durum, bilhassa Kur’ân’ın tasdik ve izahında bir 

linguistik araca duyulan ihtiyacı da beraberinde getirmiştir (Şeyh, 2008, s. 155). Böylelikle 

Kur’ân ve hadisi anlamanın ancak Arap dilini iyi bilmekle mümkün olacağı gerçeğiyle karşı 

karşıya kalınmıştır. 

 

Öte yandan X. yüzyılın başlarından itibaren Arapça, geniş bir bölgede daha önceki dönemlerde 

Yunancanın, günümüzde ise İngilizcenin konumu gibi bir konuma sahip olarak bilim ve felsefe 

dili olma özelliği kazanmıştır. Öyle ki hemen her ilme ait eserler, Arapça yazıldığından o 

dönemde ilim öğrenmek isteyen herkesin bu dili öğrenmesi kaçınılmaz bir zorunluluk olmuştur 

(Özyılmaz, 2002, s. 107). Bu amaçla medreselerde diğer bütün ilimlerin öğreniminden önce 

Arapçanın öğrenilmesi bir ön şart halini almıştır. 

 

Bilimsel kitapların hem dini konularda hem de diğer konularda olanları çoğunlukla Arapça 

olarak kaleme alınmıştır. Bu bakımdan gerek dini ilimlere gerekse din dışı ilimlere ait eserleri 

anlamak için Arapça öğrenmeye ihtiyaç duyulmaktaydı. Diğer bütün ilimlerin öğretimine ancak 

Arapçanın öğretilmesinden sonra geçilebiliyordu. Bu da İslâm medeniyetinde ilim dilinin 

Arapça olduğunu ortaya koymaktadır. Özellikle dini kaynakların Arap dilinde olması, dini 

ilimlere giden yolun bu dilden geçmesi, Arapçaya verilen önemi artırmıştır (Şeşen, 1986, s. 

268). 

Türkler, İslâm dinini kabul etmelerinin ardından mensup oldukları dinin kutsal kitabı olan 

Kur’ân-ı Kerîm’in dili Arapçayı, tıpkı İslâm’ı benimsedikleri gibi benimsemişler ve ilmî 

hayatlarına taşımışlardır. Buradan hareketle; önceleri Selçuklu, daha sonra da Osmanlı 

medreselerinde, Arap dili eksenli telif ve tedris faaliyetlerinin bu alanda büyük otoriteler 

yetiştirecek denli yüksek bir noktaya ulaştığından söz etmek mümkündür (Akgündüz, 1997, s. 

418). 

Osmanlı âlimleri yoğun bir Arapça öğrenimi görmüş, Arap dili ve belâgatinde 

uzmanlaşmışlardır. Medreselerin dil yeterliliği kazandırma işlevi doğrultusunda âlimler, 

aldıkları ileri düzeydeki Arapça bilgileriyle İslâmî ilimleri Arapça eserlerden okumuş ve 
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kendileri de ilmî bir üslupla Arapça eserler yazabilecek seviyeye ulaşmışlardır. Bu âlimlerin 

Arapça kaleme aldıkları eserlerinin, dönemin Arap âlimlerinin eserleri düzeyinde, bazen de 

onların önüne geçer nitelikte olduğu görülmektedir (Baş, 2006, s. 56, 74, 77, 86-87). 

Osmanlı Devletinin daha çok ilk yıllarında gerçekleşen ilmî seyahatler, karşılıklı kültür 

etkileşimini de beraberinde getirmiş; bu durum, ülkeye gelen ilim adamlarının eserlerini Arapça 

yazmalarında, bu ise medreselerde ders dilinin Arapça olmasında etkin rol oynamıştır (Hızlı, 

1997, s. 90-91). 

 

Osmanlı medreselerinde okutulan eserlerin dili çoğunlukla Arapça olduğundan, bu eserleri 

anlamada etkin rolü olan Arap dilinin öğretimine oldukça önem veriliyordu. Bu durum, 

Arapçanın ilim dili olarak ilk sırada yer almasını da beraberinde getirmiştir. Bu amaçla medrese 

talebelerinin bu dili öğrenmek için yoğun çaba sarf ettikleri göz ardı edilemez bir gerçektir.  

Medreselerde çoğunlukla dinî metinleri ve Arapça yazılmış olan diğer eserleri anlama amacıyla 

Arap diline ağırlık verilmiştir (Bilge, 1984, s. 9). Bu bağlamda Arap dili kurallarına göre 

oluşturulmuş bilgi birikimini daha ileri çizgiye taşımak amacıyla ortaya çıkmış bir kurum olan 

medreselerin, Arapça dışında başka bir dili kullanması, çok da mümkün gözükmemektedir; 

çünkü bu uzun sürecin ürünü olan eserlerin başka bir dile çevrilmesi o dönem şartlarında büyük 

çaba isteyen, oldukça zor bir çalışma gerektirmekteydi (Akgündüz, 1997, s. 418). 

 

Osmanlılarda resmî dil, ana dil olan Türkçe iken, ilim dili Arapça idi ve Osmanlı egemenliği 

altındaki Doğu ve Batı Arap toplumlarının hiç biri Arapçadan koparılmamış; bilakis bölge 

halkının kendi ana dilleri olması dolayısıyla Arapçanın kullanılmasına izin verilmiştir. Dahası 

Türkler, kendilerinin de Müslüman olmaları dolayısıyla Kur’ân ve hadislerin dili olan Arapçayı 

korumaya ve yaşatmaya büyük özen göstermişlerdir. Öyle ki, İstanbul medreselerinde ilim dili 

olarak okutulan Arapça, hem İslâm dininin öğrenim dili olması nedeniyle hem de bizzat dilin 

ve edebiyatın öğretilmesinde toplumun aydın sınıfı başta olmak üzere siyasî ve dini 

kademelerde bulunan otoritelerin eğitim ve öğretiminde temel unsur olarak yerini almıştır, hatta 

Osmanlı sultanlarının ve pek çok devlet adamının bile iyi bir Arapça tedrisatından geçtikleri ve 

bu dile vâkıf oldukları bir gerçektir. Kaldı ki Osmanlı sultanları Arap diline, edebiyatına ve 

özellikle de şiirine o kadar hâkimlerdi ki kendi şiir divanlarını dahi bu dilde yazabilecek düzeye 

erişmişlerdi (Sabbagh, 2008, s. 209-210). 

 

Esasen Arap diline olan söz konusu vukûfiyet ve Osmanlı bilim geleneğinde bu dile ne denli 

önem verildiğinin belki de en somut örneği; Osmanlı âlimlerinin İslâm kültür mirasına son 

derece büyük katkı sağlayan eserlerini Arapça kâleme almış olmaları; hatta Türkçe kâleme 
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aldıkları eserlerin adlarını bile Arap diliyle vermiş olmalarıdır. Taşköprülüzâde (ö.1560), Kâtip 

Çelebi (ö. 1657), İbn Kemâl (ö. 1534) ve Müneccimbaşı (ö. 1702) gibi âlimler Arapça eser 

kâleme alan Osmanlı âlimlerinden sadece birkaçıdır (Sabbagh, 2008, s. 210).   

 

1.İslâm Medeniyetinde İlimler Tasnifi İçerisinde Arapçanın Konumu 

İslâm medeniyetinde pek çok âlim tarafından ilimlerin tasnif edildiği eserler kâleme alınmıştır. 

Arapçanın, bu tasnifler içerisinde ilk sıralarda yer aldığı göze çarpmaktadır. Farâbî (ö.950)’nin, 

el-Harizmî (ö.997)’nin, Gazzâlî (ö.1111)’nin, Kutbeddîn Şirâzî (ö.1311)’nin ve İbnu’l-Ekfânî 

(ö.1348)’nin; daha sonra da Molla Lütfî (ö.1494), Taşköprülüzâde (ö.1561) ve Kâtip Çelebi 

(ö.1657)’nin ilimler tasnifi yaptığı görülmektedir. 

Farâbî, ilimlerin tasnif ve sayımını yaptığı eseri İhsâu’l-‘Ulûm’da ilimler sıralamasında lisan 

ilmini (‘ılmu’l-lisân) birinci sırada zikreder ve onun da yedi alt dalı olduğunu ifade eder. 

Elfâzu’l-müfrede (tek kelimeler/ kelime bilgisi) adını verdiği basit ifadeler ilmi olan birinci dal, 

sözlükçülük ve sözlükbilimidir. Elfâzu’l-mürekkebe (toplu kelimeler/ cümle bilgisi) adını 

verdiği ikinci dal ise bileşik ibareleri tasnif eder ve edebî tarihe dair meseleleri içerir. Üçüncü 

dal ise, kavanîn olarak adlandırılan, basit lafızların düzene konulmasına dair kurallardan 

ibarettir; morfoloji, fonetik ve ortografiyi inceler. Dördüncü dal, bileşik ifadeleri düzenleme 

kurallarına dairdir ve bileşik isimlerin, fiillerin ve harflerin çekim kuralları -gramer- ile anlamlı 

ibareler içinde kelimeleri birleştirme ve düzenleme kurallarını ele alır. Beşinci dal, doğru yazım 

kuralları; altıncı dal, doğru okuma kuralları -kırâa- ilmidir ki kelime ve ibarelerin telaffuzlarının 

sağlamlığını konu edinir. Yedinci dal, vezin, kafiye ve mısralara mahsus ifade türleri gibi şiir 

kurallarını inceler (Bakar, 2012, s. 135, 144-145; Farâbî, 1989, s. 58-59). 

 

Farâbî, dil ilimlerini özellikle de grameri, gerekli ilimlerden kabul eder. Ona göre gramer, 

mantık ilmi ile beraber diğer bütün ilimleri araştırmak için gerekli âlet ilimlerindendir. Onun 

dil ilimlerini ilk sırada zikretmesi ve ikinci olarak mantık ilmine geçmesi, mantık öğrenmeden 

önce dil öğrenme gerekliliğini vurgulamak içindir (Bakar, 2012, s. 145). 

 

El-Harizmi, Mefâtihu’l-‘Ulûm adlı eserinde ilimleri, Arabî-İslâmî ve yabancıların ilimleri 

olmak üzere iki kısma ayırmıştır. Buna göre o, dil ilimlerini, Arabî ilimlerden saymış; nahiv ve 

şiiri de bu kapsamda ele almıştır (Güler, 2015, s. 7). 

Gazzâli’nin ise, ilimler tasnifinde dini ve aklî ilimler bölümünde yer verdiği ve dini ilimlere 

dâhil ettiği dil ilimlerini, dini bilginin kaynak ilmi olarak zikrettiği görülmektedir. Bu kaynak 

ilimleri de mukaddimât ve mütemmimât olarak iki kısma ayıran Gazzâlî, yazı ilmini ve dil 
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ilimlerini hazırlayıcı ve yardımcı ilimlerden (mukaddimât) kabul ederken; tefsir, hadis, fıkıh 

usûlü gibi ilimler ile siyer, tabakât ve biyografileri tamamlayıcı ilimlerden (mütemmimât) 

saymıştır (Bakar, 2012, s. 224-225). Gazzâlî’nin bu tanımı da dil ilimlerinden olan Arapçanın 

hazırlayıcı ve yardımcı bir ilim olarak görüldüğü noktasındaki görüşümüzle örtüşmektedir. 

Kutbeddîn Şirâzî ise Durretu’t-Tâc isimli ilimler tasnifi kitabında dil ilimlerine, “felsefî 

olmayan ya da dini ilimler” başlığı altında yer vermiştir. Dini ilimleri de dinî temel ilkelerin 

ilimleri ve dinî alt dallar olarak iki temel kısma ayıran Şirâzî’ye göre, dinî alt dallardan ilki, 

maksûd olarak dikkate alınan ilimlerdir ki; sözlük bilimi, imlâ, ilm-i i’râb, ilm-i me’ânî ve ilm-

i beyân bu guruba girer. İkincisi ise on iki bölümden oluşan edebiyat ilmidir ki telaffuz, kelime 

bileşimleri, etimoloji, anlambilim, ilm-i i’râb (ilm-i tasrif), ilm-i beyân, vezin, kafiye ilmi, 

harflerin yazımı, şiir yazımı, hat ve tartışma ilmini içine alır (Bakar, 2012, s. 274-276). 

 

Şirâzî’nin, ilm-i i’râb, ilm-i beyân gibi ilimleri her iki alt dalda da zikretmesi tutarsızlık gibi 

görünmektedir. Bu durum, söz konusu ilimlerin gerek Kur’ân ilimleri, gerek edebiyat ilimleri 

içerisine dâhil edilebileceği anlamına da gelmektedir, zira bu ilimler, Arap dilinin sütunlarını 

oluşturur ve her iki dal için de merkezî bir unsurdur (Bakar, 2012, s. 276). 

 

İbnu’l-Ekfânî’nin ilimler tasnifinde ise dil ilimlerinin tamamı, söz ve yazıdan bahseden “edep 

ilmi” başlığı altında toplanmıştır. Lugat, tasrif, meânî, beyân, bedi‘, aruz, kavâfî, nahiv, yazma 

ve okuma kanunları olmak üzere on ilmi içine alan edeb ilmi, İbnu’l-Ekfânî’ye göre kişiyi 

olgunluğa sevk etmektedir. Edeb ilmi olmadan kişinin kemâlata ermesi mümkün 

olmayacağından o, söz konusu ilimlere, tasnifinin başında yer vermiştir (Güler, 2015, s. 8). 

 

Osmanlı Döneminde de ilimler tasnifine dair eserlerin kâleme alındığı göze çarpmaktadır. 

Bunlardan biri Molla Lütfî’nin Risâle fi’l-Ulûmi’ş-Şer’iyye ve’l-‘Arabiyye adlı çalışmasıdır. 

Molla Lütfî, söz konusu eserinde dil ilimlerine dair ilimleri yirmi dokuz başlık halinde ele 

almıştır (Güler, 2015, s. 8). Molla Lütfî, eserinde öncelikle dil ilimlerini (el-‘ulûm el-

luğaviyye), ardından dil ilimlerine bağlı olan şer’î ilimleri (el-‘ulûm eş-şer‘iyye) zikretmiştir 

(Molla Lütfî, 2012, s. 79-80). 

 

Osmanlı zamanında bir diğer ilimler tasnifi yapan âlim, Taşköprülüzâde Ahmed Efendi’dir. 

Onun, Mevzu‘âtu’l-‘Ulûm ya da Miftâhu’s-Sa‘âde adlı meşhur eserinde, ilimleri yedi 

kategoriye (el-usûlu’s-seb’a) ayırdığı ve ilk ikisini kitâbî (yazı) ve ibârî (söz) ile ilgili ilimlere 

mahsus kıldığı görülmektedir (Taşköprülüzâde, 1975, c. 1, s. 94; Güler, 2015, s. 9). Bu durum, 

bize onun da dil ilimlerini, ilimler tasnifinin başına yerleştirdiğini göstermektedir ki; bizim 



415 
 

ilimler sıralamasında dil ilimleri olmadan diğer ilimlere geçilemeyeceği savımızı destekler 

niteliktedir. 

Kâtip Çelebi de Keşfu’z-Zunûn adlı eserinin mukaddime kısmında daha önce yapılan ilim 

tasniflerini değerlendirmiş ve Taşköprülüzâde’nin tasnifinin, içlerinde en iyi tasnif olduğunu 

dile getirmiştir (Güler, 2015, s. 9). 

 

Görüldüğü gibi İslâm medeniyetindeki ilimler tasnifi yapılan çalışmaların hemen hepsinde 

yapılan sıralamalarda dil ilimleri -dolayısıyla Arap dili-, diğer ilimleri anlamanın ön şartı olarak 

kabul edilmesi nedeniyle ilk sıralarda yer almıştır. Her ne kadar zaman içerisinde müstakil bir 

ilim hâlini alsa da dil ilimlerinin bu önceliği hiçbir dönemde kaybolmamıştır (Güler, 2015, s. 

9). 

Kara (2013, s. 34) da dil ve gramer alanlarının neden ön plana çıktığı noktasındaki problematiği, 

bizim de dile getirdiğimiz şekilde Kur’ân-ı Kerîm’in icâzı, edebî sanatları ile tefsirinin 

anlaşılması arzusunun, dilin bu denli önemsenmesi ve öncelenmesinde belirleyici bir etkisi 

olduğu şeklinde açıklığa kavuşturmuştur. 

 

2.Osmanlı Medreselerinde Arapça Öğretimi 387 

İlk Osmanlı medreseleri, Yıldırım Bâyezîd’den itibaren okutulan ilimlere göre derecelere 

ayrılmıştır (Baysun, 1977, s. 72). II. Murâd devrinde ise, yüksek kısmı hâriç Telvîh, Miftâh ve 

Hâşiye-i Tecrîd okunan medreseler olmak üzere üç kısma ayrılan medreseler bulunmaktaydı. 

Bunlardan aşağı yalnızca kavâid yani sarf ve nahiv derslerini okutan medreselerin varlığı 

(Baysun, 1977, s. 72; Hızlı, 1997, s. 27; Tekindağ, 1973, s. 12; Uzunçarşılı, 1972, s. 524) dikkat 

çekmektedir ki bu, o dönemde Arap gramerine verilen önemin ve önceliğin bir göstergesi olarak 

karşımıza çıkar. 

 

Henüz Yıldırım Bâyezîd döneminde yeni bir düzenlemeye gidilen ve II. Murâd döneminde 

Edirne Halebiyye Medresesindeki Tetimme’nin ve Dâru’l-Hadîs’in açılmasıyla gelişen 

medrese sistemi, Fatih zamanında İstanbul’da Sahn-ı Semân medreseleri ile daha köklü bir 

değişim sürecinden geçerek nihâyet Kanûnî devrinde Süleymâniye Medreselerinin 

kurulmasıyla zirveye ulaşmıştır (Kazıcı, 2004, s. 123). 

 

                                                             
387 Osmanlı medreselerinde Arapça öğretimi hakkında ayrıntılı bilgi için bkz: Can, B. (2009). “Fâtih döneminden Tanzimat’a 
kadar Osmanlı medreselerinde Arapça öğretimi” (yayımlanmamış doktora tezi). Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü. 
Ankara. 
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Fâtih dönemi medreselerini, program ve eğitim süreci bakımından genel olarak Hâriç 

Medresesi, Dâhil Medresesi, Tetimme (Mûsıla-i Sahn) Medresesi ve Sahn-ı Semân Medresesi 

olarak sıralamak mümkündür. Eğitimin ilk basamağı konumundaki hâriç medreselerinde 

okutulan dersler, temel dinî bilgileri içeren ilm-i hâl dersleri, Kur’ân-ı Kerîm, yazı ve hesap 

(aritmetik) dersinden oluşmaktaydı. Bu aşamayı başarıyla tamamlayan talebeler, Dâhil 

medreselerinde Arap diline ve gramerine dair sarf, nahiv, yazı dersi, hendese (geometri), hesap 

(aritmetik), münâzara ve mantıktan İsagoci’yi okurlardı. Daha sonra Tetimme medresesine 

kabul edilerek softa (suhte) olarak nitelenen talebelere, Arap dili ve grameri, mantık, âdâb ilmi 

ve sonrasında Sahn’da okuyacakları yüksek ilimlerin muhtasar metinleri okutulurdu. Tetimme 

medreselerini başarıyla tamamlayan softalar, Sahn-ı Semân’a girme hakkı kazanarak 

dânişmend olurlardı. Eğitimin en üst kademesi olan bu medreselerde standart bir tek usulün 

takip edilmediği, dânişmendlerin bir bakıma branşlaşmaya gittiği görülmektedir (Yakuboğlu, 

2006, s. 94-95). 

Medreselerin derecelerine göre Arapça ile ilgili okutulan ilimlere bakıldığında; 

1) Hâşiye-i Tecrid (Yirmili) Medreseleri’nde; belâgat ilmine dair Sa’duddîn 

Taftazânî’nin Mutavvel adlı eseri okutulmaktaydı. Bununla birlikte talebenin bu 

eseri anlayabilmesi için öncesinde Sarf ilminden Emsile, Bina, Maksud, Izzî ve 

Merah’ı; Nahiv ilminden ise, Avâmil, İzhar, Kâfiye gibi Arapça eserleri okumuş 

olması gerekmekte idi.  

2) Miftah (Otuzlu) Medreseleri’nde ise; yine Sa’duddîn Taftazânî’ye ait belâgat 

ilminden bir başka eser olan Şerhu’l-Miftâh okutulmuştur. Kâtip Çelebi, Miftah 

Medreselerinde Fatih Sultan Mehmed tarafından Miftah-ı Meânî’nin okutulmasının 

emredildiği bilgisini verir. 

3) Telvih (Kırklı) Medreseler’de ise; Nahiv ilminden el-Kâfiye adlı eserin, belâgat 

ilminden de Miftâhu’l-‘Ulûm adlı eserin okutulduğu bilinmektedir. 

4) Ellili Medreseler’de daha çok Fıkıh, Kelam, Hadis gibi ‘âli ilimlerden sayılan dini 

ilimlerin okutulduğu görülmektedir; buradan hareketle Arap diline dair ilimlerin 

daha aşağı basamaklardaki medreselerde okunmuş ve bitirilmiş olduğu sonucuna 

varmak mümkündür. 

5) Sahn-ı Semân Medreseleri’nde de yine ağırlıklı olarak dini ilimlerin okutulmaya 

devam ettiği, Fıkıh, Usûl-u Fıkıh, Hadis ve Tefsir ilimlerinden eserlerin okutulduğu 

göze çarpmaktadır.  

6) Altmışlı Medreseler’de ise; aynı şekilde yüksek ilimlerden sayılan Fıkıh, Usûl-u 

Fıkıh, Kelâm ve Hadis ilimlerine dair eserler okutulmuştur (Baltacı, 2005, s. 121-

126; Kazıcı, 2004, s. 124-126). 
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Osmanlı medreselerinde okutulan dersler, genel olarak naklî (‘ulûm-ı şer’iyye- ‘ulûm-ı 

‘arabiyye) ve aklî (hikmet-i ‘ameliyye - hikmet-i nazariyye) ilimler olarak tasnif edilmekteydi 

(Tekindağ, 1973, s. 10). 

Naklî ilimler, Allah tarafından bildirilen vahiylere dayanır ve Kur’ân, yedi kıraat, tefsir, hadis, 

fıkıh ve kelâm gibi İslâmî ilimleri içine almaktadır. Aklî ilimler ise; mantık, belâgat (me‘âni, 

bedî‘, beyân), lugat, nahiv, hendese, hesap heyet, ilm-i hikmet (felsefe)’dir (Bilge, 1984, s. 41-

42). 

Genel olarak medreselerde okunan ve okutulan dersler, Uzunçarşılı’ya göre, ‘ulûm-ı cüz’iyye 

(mukaddemât, muhtasarât) denilen ilim dallarından kelâm, mantık, belâgat, lugat, nahiv, 

hendese, hesâb, hey’et, felsefe, tarih ve coğrafya ile ilgili kitaplardı. ‘Ulûm-ı ‘âliye (yüksek 

ilimler) adı verilen dersler olarak da Kur’ân, hadis ve fıkıh okutuluyordu. ‘Ulûm-ı cüz’iyye ya 

da ‘ulûm-ı âliyye dersleri, aynı zamanda ‘ulûm-ı ‘âliyye denilen yüksek ilimlere hazırlayıcı bir 

basamak niteliği taşımaktaydı (Unan, 2005, s. 99; Uzunçarşılı, 1984, s. 20). 

 

Kazıcı (2004, s. 120) ise, genel bilgi veren medreselerde kelâm, mantık, belâgat, nahiv, lugat, 

matematik, astronomi, felsefe, tarih ve coğrafya gibi “âlet ilimleri”nin yanında; “‘ulûm-ı ‘âliye” 

denilen Kur’ân ilimleri ile hadis ve İslâm hukuku (fıkıh) gibi ilimlerin okutulduğunu ifade 

etmektedir. 

 

Görüldüğü gibi bir kısım bilim adamları, medreselerde okutulan ilimleri, ‘ulûm-ı âliye (âlet 

ilimleri)  ةیلآ مولع ve ‘ulûm-ı ‘âliye (yüksek ilimler)  ةیلاع مولع   şeklinde tasnif etmişlerdir. Âlet 

ilimleri; mantık, Arapça (sarf, nahiv, belâgat) gibi yüksek ilimlere hazırlayıcı nitelikteki ilimler; 

âlî ilimler ise, tefsir, hadis, fıkıh gibi dini ilimler olarak değerlendirilmiştir. Buna göre biz, söz 

konusu tasnifin daha isabetli olduğunu ve Arapçanın âlet ilimleri arasında yer almasının daha 

makul bir tespit olduğunu düşünmekteyiz. 

 

O halde Arapçanın (sarf, nahiv) ilk Osmanlı medreselerinde âlet ilmi olarak, başka bir deyişle 

diğer ilimlere hazırlayıcı, dinî ilimleri anlamak için bir basamak olarak görüldüğünü, bu 

anlamda da medreselerin ilk kademelerinde ağırlıklı olarak okunduğunu söylemek mümkündür. 

Bu hazırlayıcı niteliğe sahip derslerden konumuz gereği Arapçaya ilişkin olanlarını biraz 

açıklamakta fayda olduğu kanaatindeyiz. 

 

Medreselerin aşağı derecelerinde Arapçanın sarf, nahiv ve kavaidiyle ilgili olarak sarftan; el-

‘İzzî, el-Emsile, el-Binâ, el-Maksûd, eş-Şâfiye ve Merâhu’l-Ervâh ile bunlara yapılmış olan şerh 

ve hâşiyeler okutulmaktaydı. Nahivden, el-Kâfiye, ‘İsâm, el-Misbah, el-Elfiye, el-‘Avâmil ile 
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Kavâidu’l-İrab şerhi, Muğni’l-Lebîb ile şerh ve hâşiyeleri, Molla Câmi; belâgatten ise, Telhîs 

şerhi Mutavvel okutulmaktaydı. Bunlara ek olarak, yine sarftan Ahmed b. Mahmûd el-

Cundî’nin (ö.1300) Ukûdu’l-Cevâhir adlı eseriyle diğer bazı sarf ve nahiv kitaplarının şerh ve 

hâşiyeleri de medreselerde okutulan eserler arasında yer almaktaydı (Uzunçarşılı, 1984, s. 30). 

Bunlardan sarf kitabı olan eş-Şafiye ve nahiv kitabı olan el-Kâfiye, İbn Hâcib adıyla ünlenen 

İbn ‘Ömer ‘Osman’a (ö.1248) aittir. Merâh ise, Ahmed ‘Ali b. Mes’ûd’a, nahivden Misbah, 

İmam Nâsır b. ‘Abdusseyyid Mutarrizî’ye (ö.1213), el-Elfiyye, Cemâluddîn Mehmed Tâî’ye 

(ö.1273) ait olup, el-‘İzzî ise ismini yazarı Şeyh İzzuddîn İbrâhîm (ö.1256)’den almıştır. el-

‘Avâmil, ‘Abdulkâhir Curcânî (ö.1078)’nin, Muğni’l-Lebîb ise, İbn Hişâm’ın (ö.1361) eseridir. 

el-Maksûd’un kimin tarafından yazıldığı bilinmemekle beraber el-Binâ ile el-Maksûd’un İmâm-

ı A’zam’a isnâd edildiği bilinmektedir (Uzunçarşılı, 1984, s. 30). 

 

Me‘ânî, bedî‘ ve beyân ilimlerini içine alan belâgat ilminden ise, es-Sekkâkî’nin (ö.1228) 

Miftâhu’l-‘Ulûm adlı eseri ve buna İbn Hâcib tarafından yazılmış olan Telhîsu’l-Miftâh adlı 

hulâsa, et-Telhîs’e Sa‘duddîn et-Taftazânî tarafından el-Mutavvel ve el-Muhtasar adıyla 

yapılan şerhler ile bu şerhlere Seyyid Şerîf Curcânî ve diğer âlimler tarafından kaleme alınan 

şerh ve hâşiyeler okutulmuştur (Tekindağ, 1973, s. 27; Uzunçarşılı, 1984, s. 21). 

 

Osmanlı medrese müfredât programlarının içeriği hakkında özellikle Arapça öğretiminde 

okutulan eserleri değerlendirmek gerekirse; medrese programları incelendiğinde Arapçanın 

diğer ilimlere hazırlayıcı konumundan dolayı, bu dile ait derslerin, listelerin ilk sıralarında yer 

aldığı görülmektedir. Medreselerde okutulan eserlerin dili Arapça olduğundan yüksek ilimler 

olarak tanımlanan dinî ilimleri öğrenebilmek için bu dili hakkıyla bilmek gerektiğini ve 

Arapçanın bu konumundan ötürü âlet ilimlerinden sayıldığını daha önce de belirtmiştik. 

Medrese müfredât programlarında iman telkini, Kur’ân-ı Kerîm öğretimi, kısa sûrelerin 

ezberletilmesi ve bazı ilmihal bilgilerinin ardından hemen Arapça öğretimine geçilmesi de bu 

konuma binaendir. 

 

Programlarda Arap dili ile ilgili eserlere baktığımızda çok fazla değişiklik arz etmediği, ancak 

bazı ufak farklar bulunduğu görülmektedir. Söz konusu programlarda Arap dili kapsamında 

zikredilen ilimler şunlardır: lugat, sarf, nahiv, me‘ânî, beyân, ‘arûz, kavâfî, inşâ, vad‘, 

muammâ, karzu’ş-şi’r ve eş’ar. 
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3.Osmanlı Medrese Eğitim Sisteminin Belirgin Özellikleri 

Osmanlı eğitim geleneğinin belirgin bir özelliği de kitap geçme sistemi doğrultusunda her ders 

için belirli kitapların tedricî/ hiyerarşik (aşamalı) bir düzen içinde bitirilmesidir. Buna göre 

Osmanlı medreselerinde okutulan kitapların iktisâr (başlangıç), iktisâd (orta) ve istiksâ (ileri) 

olmak üzere üç ana seviyeye ayrıldığı görülmektedir. Her bir seviyede kendi arasında başlangıç 

(aşağı), orta ve yukarı (ileri) olarak tekrar üç aşamaya bölünmektedir. Bu sıralamaya göre Arap 

dili ile ilgili ilimlerden sarf, nahiv ve me‘ânînin basamaklarını sıralayâlim:  

 

Tablo 1. Osmanlı medreselerinde kitapların okutulma sıralarına göre Arap dili ile ilgili 

ilimlerden sarf, nahiv ve me‘ânînin basamakları: 

 

Sarf Nahiv Me‘ânî 
İktisâr: Aşağı Orta  Yukarı İktisâr: Aşağı Orta Yukarı İktisâr: Aşağı Orta Yukarı 

İktisâd: Aşağı Orta Yukarı İktisâd: Aşağı Orta Yukarı İktisâd: Aşağı Orta Yukarı 

İstiksâ: Aşağı Orta Yukarı İstiksâ: Aşağı Orta Yukarı İstiksâ: Aşağı Orta Yukarı 

 

Gerek âlet ilimleri, gerekse dinî ilimler kapsamına giren tüm ilimlerin her birinin iktisâr, iktisâd 

ve istiksâ olarak sınıflandırılması ve bunların kendi içerisinde teker teker aşağı, orta ve yüksek 

olmak üzere yeniden bölümlere ayrılması, her aşamada da farklı eserlerin okunuyor olması, 

talebenin ilim yolunda ağır ve sağlam adımlarla ilerlemesinin yolunu açmıştır (Fazlıoğlu, 2002, 

s. 11). 

Osmanlıda tam teşekküllü bir medresede ilimleri en üst seviyede okutmayı planlayan bir 

müderrisin, ders programında yer verdiği ilimleri, iktisar, iktisad ve istiksâ olarak üç seviyede 

okutması, hatta bu üç seviyeyi de yine kademeli bir şekilde vermesi, aslında medrese eğitim 

sistemine son derece uygun bir uygulamadır (Kara, 2013, s. 32). 

Bireysel eğitime öncelik veren bu yapı, basitten karmaşığa, genelden özele, somuttan soyuta 

doğru ilerleyen program dâhilinde yürütülmüştür. Öncelikle alt kademedeki medreselerde 

somut içerikli âlet ilimlerinin, üst kademedeki medreselerde ise soyut içerikli dinî ilimlerin 

öğretilmesi, medrese geleneğinde kişisel başarı ve yetenekleri destekleyici eğitim anlayışının 

bir yansıması niteliğindedir.  

Ayrıca konuların, genelden özele ve somuttan soyuta doğru olması, önce giriş mahiyetinde 

muhtasarât adı verilen derslerin okunup ardından diğer derslere geçilmesi, altyapı niteliğindeki 

bu tertip (sıra) derslerinin yanı sıra her eğitim düzeyinde ve özellikle üst kademedeki 
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medreselerde ihtisas derslerinin ve seçmeli koltuk derslerinin bulunması, sistemin bireysel 

eğitime elverişli bir yapıda olduğunu ortaya koyan bir başka özelliktir (Akgündüz, 1997, s. 

409). 

Saçaklızâde de Tertîbu’l-‘Ulûm adlı eserinde eğitimin aşamalı bir şekilde kolaydan zora, 

temelden ayrıntılı olana doğru oluşu ve önce âlet ilimleri, sonra dinî ilimlerin okunması, âlet 

ilimlerini öğrenmeden dinî ilimlere geçilemeyeceği gibi Osmanlı eğitim sistemi içerisinde var 

olan uygulamaları dile getirerek önerilerde bulunmuştur (Ağırman, 2005, s. 945-948). O, dini 

ve dini olmayan şeklinde iki kısma ayırdığı ilimleri; iktisâr, iktisâd ve istiksâ olmak üzere üç 

aşamaya göre değerlendirmiş, hepsinin üstünde bir de tebehhür (derinlemesine bilgi) mertebesi 

olduğunu belirtmiştir (Dikici, 2014, s. 22). 

Söz konusu sistemin, Arap dili öğretimine yansımasını ele alacak olursak; ders kitaplarının 

yazımında da tertip (sıra) ve tahassüs (ihtisaslaşma) özelliğinin esas alındığı görülmektedir. 

Hemen her ders için geçerli olan bu durumun ilk örneği, zorunlu dersler kategorisinde yer alan 

sarf ve nahiv kitaplarının yazımında karşımıza çıkmaktadır. Örneğin; sarf ilmine ait değişik 

kademelerde okutulan el-Emsile, el-Binâ, el-Maksûd, el-‘İzzî, Merâhu’l-Ervâh adlı kitaplar, 

aslında aynı konuların genelden özele, basitten karmaşığa doğru farklı açılımlarından 

oluşmaktadır. Aynı şekilde, nahiv ilmi kapsamında okutulan el-‘Avâmil, el-İzhâr, el-Kâfiye, 

Molla Câmi, Muğni’l-Lebîb, el-Elfiyye gibi kitapların da içerik olarak birbirinin aşama aşama 

tekrarı niteliğinde olduğunu söylemek mümkündür (Akgündüz, 1997, s. 409). 

Arapça gramer konuları, kitaplarda tümdengelim metodu uygulanarak verilmiş; bir başka 

deyişle genelden özele, temelden ayrıntılı olana, basitten karmaşığa doğru bir sıra izlenerek 

okutulmuştur. Bununla aynı konunun öncelikle ilk kitapta ana hatlarıyla verildiği, daha sonra 

ikinci ve üçüncü kitaplarda konuların biraz daha açılarak sonraki ve ileri kitaplarda daha 

ayrıntılı olarak ele alındığı ifade edilmektedir.  

Buna karşılık sarf ve nahiv kitaplarının işlenmesinde öğretim usûlü olarak aynı zamanda 

tümevarım yani cüz metodu uygulandığı görülmektedir. Sarf ilminin öğreniminde önce kelime 

tahlillerini içeren el-Emsile, el-Binâ, el-Maksûd, el-‘İzzî, el-Merâh, eş-Şâfiye adlı kitaplarla 

başlamak değişmez usûl olmuştur. Nahiv ilimlerinin öğreniminde de bu cüz usulü devam 

ettirilmiş; bu kez de cümle tahlillerine çok önem verilmiş, ibarelerin cümle yapıları gereği, 

anlamlar cümle içinde değil, kırık anlamlarıyla aktarılmıştır (Hazer, 2002, s. 283; Yıldız, 2008, 

s. 829). Görüldüğü gibi, Arap gramerine dair okutulan ilimlerin ilki olan sarf ilminde kelime 

tahlilleri, daha sonra okutulan nahiv ilminde ise cümle tahlilleri ele alınmaktadır. Bu açıdan 
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bakıldığında küçük parçalardan bütüne gidildiği, bir başka deyişle tümevarım metodunun 

uygulandığından söz edilebilir. 

Okutulacak kitapların bu şekilde kademeli olması, hatta şerh ve hâşiyelerle tekrar tekrar 

detaylandırılarak okutulması, öğrenciyi daha üst bir seviyeye çıkarmak, bunun için onu teşvik 

etmek, dahası, zorlamak amacıyladır. Böylelikle talebe daha yukarı bir seviyeye çıkmakla daha 

sistematik, daha ayrıntılı, daha derinine inerek daha fazla gayret gerektiren yeni metinlerle 

yüzleşip ilmini artırma ve kuvvetlendirme imkânını elde etmiş olmaktadır. Müderrisin aynı 

esere şerh, hâşiye, muhtasar ve telhis yazmasının ve bu eserleri kademe kademe okutmasının 

altında da bu gaye yatmaktadır denilebilir ki bu yaklaşım, medrese eğitim- öğretim geleneğinin 

amaç ve usûlleri ile de örtüşmektedir (Kara, 2013, s. 29). 

Kara (2013, s. 33)’ya göre şerh ve hâşiye geleneğinin en çok önem verdiği alanlar; kelime, 

kavram ve ıstılah tanımları, iştikak bilgileri, sarf ve nahiv kaideleri gibi özellikle dil ilimlerine 

ilişkin açıklamaları kapsayan konulardır. Bu durum, şerh ve hâşiyeleri; sarf, nahiv ve lugat 

kitapları ölçüsünde olmasa da dil ilimlerine dair karşılaştırmalı büyük bir bilgi hazinesi ve 

malzeme deposu haline getirmektedir. 

O, aynı zamanda şerh ve hâşiye ürünlerinin, bilhassa da telhis türünün, dil ve ifade bakımından 

metnin daha iyi, daha kusursuz ve sağlam bir şekilde anlaşılabilmesi ve daha nitelikli hâle 

getirilebilmesi için girişilen bir gayret sonucunda ortaya çıkmış olması; buna karşılık referans 

aldığı ana metinde bu denli bir hassasiyetin gözetilmediği,  dil ve ifade açısından böyle bir 

derinliğin oluşmadığı noktasına dikkat çekmiştir (Kara, 2013, s. 35). 
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SONUÇ 

Eğitimin, önceleri İslâm inancını yerleştirme amaçlı gerçekleştirildiği ve bu amaç 

doğrultusunda dinî eğitimin özellikle de fıkıh eğitiminin ön planda tutulduğu görülmüştür. Bu 

bağlamda İslâm dininin kaynaklarının dili olan Arapçanın da tıpkı dinin tam bir teslimiyetle 

kabullenilişi gibi kabullenildiği dikkatimizi çeken bir husus olmuştur. Bu durum, eğitimde 

özellikle de medrese eğitiminde Arapçanın dinî ilimlerden önce yer almasını da beraberinde 

getirmiştir. Arap diline dair ilimlerin ise, en geniş haliyle sarf, nahiv, belâgat (me‘ânî, bedî‘, 

beyân) olarak sınıflandırıldığı ortaya çıkmıştır.  

 

İlk Osmanlı medreselerinde dikkat çeken bir nokta, sırf kavâ’id, yani Arapça sarf ve nahiv 

derslerini okutan medreselerin varlığıdır ki bu durum, o dönemde Arap gramerine verilen 

önemin ve önceliğin bir göstergesi olarak karşımıza çıkmıştır. Yine ilk Osmanlı medreselerinde 

Arapçanın âlet ilmi olarak, bir başka deyişle diğer ilimlere hazırlayıcı, dinî ilimleri anlamak 

için bir basamak olarak görüldüğünü ve medreselerde ağırlıklı olarak okunduğunu söylemek 

mümkündür. 

 

Medrese ders programlarının içeriği hakkında özellikle Arapça öğretiminde okutulan eserleri 

değerlendirmek gerekirse; medrese programları incelendiğinde Arapçanın diğer ilimlere 

hazırlayıcı konumundan dolayı, bu dile ait derslerin, listelerin ilk sıralarında yer aldığı 

görülmektedir. Programlarda Arap dili ile ilgili eserlere baktığımızda çok fazla değişiklik arz 

etmediği, ancak bazı ufak farklar bulunduğu görülmektedir. Söz konusu programlarda Arap dili 

kapsamında zikredilen ilimler şunlardır: lugat, sarf, nahiv, me‘ânî, beyân, ‘arûz, kavâfî, inşâ, 

vad‘, muammâ, karzu’ş-şi‘r ve eş‘âr. 

 

Osmanlı medreselerinde Arapça öğretiminin amacının, başta Kur’ân-ı Kerîm ve Hz. 

Peygamber’in hadisleri olmak üzere İslâm dininin kaynaklarını ve dinî ilimlere dair telif edilmiş 

Arapça eserleri anlamak olduğuna dikkat çekmek gerekmektedir. Kısacası Arapça öğrenmek; 

amaç değil, yalnızca dinî ilimleri öğrenmek için bir araç olarak kabul edilmiştir. 

 

Medreselerde Arapça öğretiminin söz konusu amacı en iyi şekilde kavrandığı takdirde; medrese 

eğitiminde neden gramer ağırlıklı ve metin anlamaya yönelik bir dil öğretiminin 

gerçekleştirildiğini ve konuşma, dinleme gibi becerilerin göz ardı edildiğini anlamak 

kolaylaşacaktır. 

Dil öğretiminde neyin hedeflendiği, hangi amaca yönelik bir öğretim yapıldığı son derece önem 

taşımaktadır. Günümüz dil öğretiminde Arapça, ayrı bir bilim olarak ele alındığından; okuma, 
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anlama, konuşma, yazma gibi becerilerin tümünün kazandırılması hedeflenmekte ve bu amaç 

doğrultusunda eğitim verilmektedir. 

 

Yaptığımız araştırmayla, Arapçanın medrese eğitim sisteminde hedefine uygun olarak başarılı 

bir şekilde öğretildiği sonucuna varmak mümkündür. Osmanlı âlimlerinin aldıkları bu eğitim 

sayesinde, Arap dilinde yazılmış eserleri rahatlıkla anlayabilecek, hatta kendileri de Arapça 

eserler yazabilecek seviyeye ulaşmış olmaları bunun en somut örneğidir. 
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ÖZET 

Günümüz dünyasında bilimler arasında dikey derinleşme sağlanırken, yatay bütünlük 

kaybolmaya başlamıştır. Bu doğrultuda bir bilim dalında derinlik kazanan araştırmacı, aynı 

konuyla ilgili diğer disiplinler içerisinde kendisiyle ilgili hususlarda bilgi sahibi olmayınca 

uygulamada sıkıntılara düşebilmektedir. Söz konusu sıkıntıları İslamî ilimler arasında da 

görmekteyiz. Kendine has özellikleri olan İslam medeniyetinin oluşumunda bilgi desteği 

sağlayan ilimler arasında bilgi bütünlüğünün sağlanması ancak vahyin temel alınmasıyla olur.      

İslam medeniyetinin temelinde vahiy vardır ve bunun ilk muhatabı da Hz. Peygamber olmuştur. 

Kur’an-ı Kerim’in insan merkezli olarak hedeflediği İslam medeniyetinin temel ilkelerini, ideal 

insan ve toplum tipini bireysel olarak Hz. Muhammed’in (sav)  şahsında, toplumsal olarak da 

Ensar, Muhacir ve gayrimüslimlerle ilişkilerinde görmekteyiz. Dolayısıyla vahyin 

yönlendirdiği ilim yoluyla model olan bir kültür inşa edilerek büyük bir medeniyetin temellerini 

atmıştır. Yani Allah Kur’an vasıtasıyla gönderdiği elçiyi eğitmiş, manevî ve ahlakî idealleri 

onun şahsında somutlaştırmış ve insanların her bakımdan hayranlık duyacakları ve derin bir 

şekilde sevebilecekleri ideal tip haline getirmiştir. 

İslam medeniyetinde bilgi bütünlüğünün sağlanmasında en temel kaynak Kur’an-ı Kerim ve 

Hz. Peygamber’in örnek hayatıdır; çünkü İslamî ilimler henüz ortada yok iken bunlar mevcuttu. 

Dolayısıyla Tefsir, Hadis, Fıkıh ve Kelam gibi temel İslam bilimlerinin ilk kaynakları da 

Kur’an-ı Kerim ile onun ilk şarihi olan Hz. Muhammed’dir. Bundan dolayı İslam Tarihi’nin 

temel konusu olan Hz. Muhammed’in (sav)  hayatı tam olarak bilinmeden İslamî ilimlerde 

derinlik kazanmak, İslamî disiplinler arasında bilgi bütünlüğünü sağlamak mümkün değildir. 

İstenilen bilgi bütünlüğünün sağlanması için İslâm’ın temel ilimleri olan Tefsir, Hadis, Fıkıh 

ve Kelam alanlarında araştırma yapanların mutlaka Hz. Peygamber’in (sav)  hayatını bir bütün 

halinde incelemeleri gereklidir; çünkü İslam dini onun hayatıyla şekillenmiş ve İslam’ın kutsal 

kitabıyla ilgili olan bütün ilimler de onun hayatını ve uygulamalarını temel alarak ortaya 

çıkmıştır. Hz. Peygamber hayatta iken ortaya çıkan yeni meseleler ya doğrudan onun tarafından 

ya da gelen vahiyle çözümlenmişti. O’nun vefatından sonra artık yeni meselelere doğrudan 

vahiyle çözüm dönemi bitmişti. Onun yerine âlimler, ortaya çıkan yeni problemlerin çözümüyle 

ilgili temel kaynaklar olan Kur’ân ve Sünnete dayanarak, yorumlar yapmaya başladılar.  
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Hz. Peygamber’in (sav)  vefatından sonra ilerleyen dönemlerde İslam âlimlerinin, Kur’an’ı 

Kerimi temel alarak yaptıkları yeni yorumlarla, İslamî ilimler teşekkül etmeye başlamıştır. Bu 

doğrultuda Kur’ân-ı Kerimi daha iyi anlamak için tefsir, Hz. Peygamber’in (sav)  söz, fiil ve 

takrirlerini incelemek ve araştırmak için hadis ilmi ortaya çıkmıştır. İtikadî konuları Kur’an ve 

sünnetin ışığında, akıl ve mantık ölçüleri içerisinde değerlendiren ve yorumlayan kelam ile 

İslamî kuralları temel kaynaklara göre fetva ile belirleyerek yorumlayan fıkıh gibi ilimler 

doğmuştur. Bu ilimlerin daha iyi anlaşılabilmesi için referans olarak Hz. Peygamber’in (sav)  

hayatından ve uygulamalarından bilgi aktarımı da Siyer/İslam Tarihi ilmiyle olmuştur. 

Dolayısıyla Siyerin ana konusu olan Hz. Peygamber’in (sav)  hayatının bütün yönlerini 

derinliğine bilemeyen araştırmacıların, Tefsir, Hadis, Fıkıh ve Kelam ilimlerinin gerçek 

mahiyetlerine vakıf olamayacakları gibi disiplinler arasında bilgi bütünlüğünü de sağlamaları 

mümkün değildir. Bundan dolayı tebliğimizde İslami ilimler arasında bilgi bütünlüğünün 

sağlanmasında İslam Tarihi’nin rolünü ortaya koymaya çalışacağız.   

Anahtar Kelimeler: Kur’an-ı Kerim, Hz. Peygamber, İslam Tarihi, Tefsir, Hadis, Bilgi 

bütünlüğü.  
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THE ROLE OF ISLAMIC HISTORY IN THE PROVIDING OF INFORMATION 

INTEGRITY AMONG THE BASIC ISLAMIC SCIENCES 

 

ABSTRACT  

In today’s world, while vertical deepening between sciences has been achieved, horizontal 

integrity has begun to disappear. In this respect, the researcher, who has gained a depth in a 

discipline, can be distressed in practice within the other disciplines related to the same subject 

when he/she does not realize related points. We can also see these issues among Islamic 

sciences. In the formation of the Islamic civilization, which has its own characteristics, 

knowledge integrity among sciences can be only through the basis of revelation. 

There is revelation in the basis of the Islamic civilization, and its first addressee is the Prophet 

Muhammad. We see the basic principles, the ideal person and the society’s type of the Islamic 

civilization that the Qur’an aims at as a human centered, in individually the Prophet 

Muhammad’s personality and in socially his relations with Ansar, the Muhajir and the non-

Muslim. Therefore, a culture that is modeled by the knowledge throuhg revelation has been 

constructed, so that it has been laid the foundation of a great civilization. In other words, God 

has trained the Prophet, embodied the spritual and moral ideals in his personality through the 

Quran, and has made him the ideal type in which people will admire in every respect and love 

him with a deep love. 

 

The most basic source of information integrity in the Islamic civilization is the Qur’an and the 

exemplary life of  the Prophet. Because, these were present when Islamic sciences were not yet 

available. Therefore, the first sources of basic Islamic sciences such as Tafsir, Hadith, Fiqh and 

Kelam are the Qur’an and his first addressee the Prophet Muhammad (pbuh). Because of that 

reason, it is not possible to gain depth in Islamic sciences and harmonize Islamic disciplines 

without knowing the life of the Prophet Muhammad (pbuh), which is the main theme of Islamic 

history. In order to provide information integrity, it is necessary to examine the life of the 

Prophet (pbuh) as a whole for those who research in the fields of Tafsir, Hadith, Fıqh and 

Kelam, which are the basic sciences of Islam. Because Islam has been shaped by his life and 

all the sciences related to the Quran have emerged based on his life and practices. When the 

Prophet was alive, the new issues that emerged either directly solved by him or by revelation. 

After his death, the period of the new issues’ solution with revalation had finished. Instead, 

scholars began to make comments for emerging situations based on the Qur’an and the Sunnah 

which are the main sources of solution.   
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After the death of the Prophet (pbuh), Islamic sciences have started to appear with the new 

interpretations of Islamic scholars based on the Qur’an. In this direction, the Tafsir (exegesis of 

the Quran) has revealed in order to understand the Quran correctly and the Hadith has appeared 

in order  to examine and investigate the words, deeds and takrirs of the Prophet (pbuh). Kelam, 

which evaluates and interprets the issues of itiqāt reasonably and logically the light of the Quran 

and Sunnah, and Fiqh that determine and interpret the Islamic rules according to fatwa have 

emerged. For the better understanding of these sciences, the transfer of knowledge from the life 

and practices of the Prophet (pbuh) as a reference has also been made with Siyer/Islamic 

History. Therefore, it is not possible for the scholars who do not know all the aspects of the life 

of the Prophet (pbuh), which is the main topic of Siyer, obtaining the information integrity 

among the disciplines as well as they will not understand the true nature of the Tafsir, Hadith, 

Fiqh and Kelam. For this reason, we will try to focus the role of Islamic history in the providing 

of information integrity among the Islamic sciences. 

 

Keywords: the Qur’an, the Prophet, Islamic History, Tafsir, Hadith, Information Integrity. 
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GİRİŞ 

Alpaslan Açıkgenç, insan aklının bilgi elde ederken devamlı kullandığı en önemli özelliğin 

bütünsellik olduğunu ve oluşan düzenli bilgi kümelerinin bir bütün teşkil ettiğini fark etmesinin 

de aklımızın bir özelliğine dayandığını belirtmektedir. Bilimsel bilincin bu aşamasında 

oluşmaya başlayan bu bütünselliğin algılanmasına da “bilimsel bilinç” demektedir. (Açıkgenç, 

2006: 36) Bu ifadelere göre insan aklının bir alanda çalışırken diğer alanlardan bigâne 

kalamayacağı, sentez, analiz ve te’lif yapabilme kabiliyetinde olduğu ortaya çıkmaktadır.  

Genel olarak bütün disiplinlerde özel anlamda da İslamî ilimlerde araştırmalar yaparken, ilmî, 

mantıkî, aklî ve bilimsel bir sonucun çıkması, çalışmada sağlanan bilgi bütünlüğüne bağlıdır; 

çünkü bir alanda derinlik kazanabilmek için, o alanın metodolojisi ve ilişkili olduğu yardımcı 

ilimler hakkında da yeterli bilgiye sahip olmak gereklidir. Bilgi bütünlüğü kişiyi, üzerinde 

çalıştığı ilmi alanda elde ettiği bilgileri komprime ederken, sosyal hayata yansıtırken hataya 

düşmekten ve o konu ile ilgili diğer ilimlerdeki bilgilerden habersiz olmasını önler. 

Hz. Peygamber(sav)  hayatta iken ortaya çıkan yeni meseleler ya doğrudan onun tarafından ya 

da gelen vahiyle çözülüyordu. Bu doğrultuda Hz. Peygamber(sav), Kur’anî ilkeleri esas alarak 

Medine’de daha sonraki dönemlere örnek olan faziletli bir toplum oluşturmuş ve medeni 

ilkeleri ortaya koymuştur. Bu toplumun ve medeniyetin ana kaynağı Kur’an ve onun Hz. 

Peygamber (sav) tarafından hayata yansıtılan pratikleri idi. Hz. Peygamber’in(sav)  vefatıyla 

vahiy kesilmiş, ancak ilahî kökenli Kur’an ile Hz. Peygamber’in(sav)  dini, siyasî, sosyal, 

ekonomik ve kültürel alanlarda örnek yaşantısı, sözleri ile davranış biçimleri kalmıştır. Artık 

yeni meseleler için vahiy gelmeyecek, buna mukabil İslam âlimleri Kur’an ve Hz. 

Peygamber’in(sav)  örnek hayatını temel alarak çözümler üretmeye çalışacaklardı. Fakat hatadan 

uzak, bir bütün halinde dinî, siyasî, sosyal, ekonomik ve kültürel alanlarda Müslümanların 

karşılaştığı problemlere çözüm üretmede bilgi bütünlüğüne ihtiyaç vardı.   

Hz. Peygamber’in(sav)  vefatından sonra bilgi bütünlüğünün sağlanması İslamî ilimlerde yapılan 

araştırmalarda daha büyük önem arz etmiştir. İslam’ın temel ilimleri olan tefsir, hadis, fıkıh ve 

kelam sahalarında derinleşmek isteyen birisinin öncelikle Kur’an’ın, yazıldığı dilin gramerini, 

belagatini, üslubunu, söylemini ve ifade şeklini iyi bilmesi gerekmektedir. (Mevdûdî, 1996: 

I/17) Bunun mütemmimi olan Hz. Peygamber’in (sav)  hayatını bütün yönleriyle tam olarak 

bilmesi de kaçınılmazdı. Diğer bir ifade ile İslamî ilimlerde bilgi bütünlüğünün bağlanması için 

Kur’an’ı okuyup anlama ve hüküm çıkarma hususunda kıraat, tecvid, vücûh, belagat, tefsir 

usulü ve tefsir, Hz. Peygamber’in (sav)  söz ve davranışlarını kayıt altına almak ve nakletmek 

konusunda hadis ilmine ihtiyaç vardı. İslam’ı hem bireysel hem de toplumsal olarak yaşama 

konusunda Hz. Peygamber’in (sav) , uygulamaları ve bunların hukukî boyutunun öğrenilmesi 
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için fıkıh ve inanç esaslarının tespiti ve bunların dindeki yerine dair düşünce ile diğer 

faaliyetlerin bilinmesinde de kelam ilmini bilmek gerekiyordu.  

Bu temel disiplinlerin Hz. Peygamber’in(sav)  hayatındaki pratik boyutlarını bilmek için de 

mutlaka siyer/İslam tarihinin bilinmesi bilgi bütünlüğü açısından büyük öneme haizdir; çünkü 

bilgi bütünlüğü sağlanmazsa İslamî ilimlerin konuları, meseleleri, arasındaki ilişkiler ve te’lifi 

konusunda belli bir düzen ve sistem sağlanamaz. Sonuçta da bilgi bütünlüğü sağlanamadığında 

İslam’ın temel ilkelerine ters düşen fikirler, düşünceler ve uygulamalar ortaya çıkmaktadır. 

Bunun farkına varan klasik dönem uleması meseleleri ve konuları ele alırken diğer disiplinleri 

de göz önünde bulundurarak, ilimler arasındaki ilişkiler ve te’lif gibi hususlarda sonuca 

gitmişlerdir. (İbn Haldun, 2004: II/781) 

 

A. İslamî İlimlerin Tarihî Süreçteki Durumu 

Hz. Peygamber(sav)  hayatta iken ortaya çıkan yeni meselelerle ilgili vahiy gelir ve çözüme 

ulaşılırdı. Onun vefatından sonra artık bir gerçek vardı ki; o da bundan böyle yeni meselelere 

doğrudan vahiyle çözüm gelmeyecekti. Onun yerine peygamberin varisleri olan âlimlere 

başvurulacak ve onlar da Kur’ân ve Sünnete dayanarak, ortaya çıkan yeni durumlara yorumlar 

getirecekti. Böylece, vahye dayanan, akla güvenen ve ilimle gelişen bir kültüre dayalı bir 

“Yorum Geleneği” oluşmuştu.  

Bu doğrultuda fıkıh ekolleri İslâmî kuralları fetvâ, tasavvuf ekolleri fetvaya aykırı olmayan 

takva ile yaşamayı ve kelam ekolleri de itikadî konuları Kur’ân ve Sünnetin ışığında, onlara 

ters düşmeyen akıl ve mantık ölçüleri içerisinde yorumlamışlardır. Bundan dolayı İslâm Tarihi, 

belirttiğimiz esasları prensip edinen ekoller ve alanında uzman âlimlerin yaşam ve yorumlarıyla 

doludur.  

Fıkıh alanında Numan b. Sabit, Muhammed İdris eş-Şafiî, Ahmet İbn. Hanbel ve Malik b. Enes 

gibi şahsiyetler yeni meseleler için çözümler üretmiş ve birtakım İslâmî hayat yolları 

belirlenmiştir. İtikadî alanda Maturidî ve Eşâri gibi şahsiyetler tarafından yozlaştırılmak istenen 

inanç konularına yeni açılımlar sağlanmıştır. Daha sonraki asırlarda “Asırlara göre ahkâm 

tagayyür eder” kuralına göre bu açılımlar devam ederek günümüze kadar gelmiştir. 

Hz. Peygamber’in (sav)  vefatından sonra ilerleyen dönemlerde İslam âlimlerinin, Kur’an’ı 
Kerimi temel alarak yaptıkları yeni yorumlarla, İslamî ilimler ortaya çıkmaya başlamıştır. Bu 

doğrultuda Kur’ân-ı Kerimi daha iyi anlamada tefsir, Hz. Peygamber’in (sav)  söz, fiil ve 

takrirlerini incelemek ve araştırmada hadis, itikadî konuları Kur’an ve sünnetin ışığında, akıl 

ve mantık ölçüleri içerisinde değerlendirme ve yorumlamada kelam ile İslam’ın hayata dair 

kurallarını temel kaynaklara göre fetva ile belirleyerek yorumlayan fıkıh gibi ilimler ortaya 
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çıkmıştır. Bunların dışında İslam’ın ahlakî ilkelerinin bireyler tarafından bilinmesi ve 

yaşanması için de ahlak ve tasavvuf ilimleri ortaya çıkmıştır. 

Bütün İslamî ilimleri kaynağı vahiyle Hz. Peygamber’e(sav)  indirilen ve Hz. Ebu Bekir 

döneminde kitap haline getirilen Kur’an-ı Kerim’dir. Dolayısıyla kaynak tek olunca ortaya 

çıkan İslamî ilimlerin temel ilkeleri de buna aykırı olmaması gerekir. Ancak ehl-i kitaba mensup 

olan din adamlarının eski dinlerine ait malumatla Müslüman olmaları farklı yorumlar 

yapmalarını da beraberinde getirmiştir. Bunun en açık delili de Kur’an-ı Kerim’in 

yorumlanmasında “israiliyat”ın ortaya çıkmasıdır.388 Hâlbuki bilgi bütünlüğünün sağlanması 

için her şeyden önce zihnî bir arındırma yapılması, bir takım ön yargıların/kabullerin atılması, 

Kur’an’ın amacının, ana fikrinin, temel ilkelerinin, ana fikrinin, incelediği ayetlerin arka 

planının ve Kur’an’ın ilk muhatabı olan toplumun tabiatının iyi bilmesi zaruridir. (Mevdûdî: 

1996, I/17) Diğer yandan Kur’an’ı anlamanın veya anlaşılır kılmanın en büyük usulü, Arap Dili 

ve Edebiyatını, sebeb-i nüzullerini, Cahiliye devrini, sünneti, sahabe ve tabiun rivayetlerini 

bilmek, hepsinden önemlisi de Kur’an’ın bütününden haberdar olmak ve kavramaktır. Ayetleri 

ön yargısız olarak, kendi sistemi ve bütünlüğü içerisinde öğrenerek yorumlamaktır. (Arslan, 

2009: 132; Kudat, 2016: 147) 

Hz. Peygamber(sav)  hayatta olduğu ve vahyin devam ettiği dönemde Tefsir, Hadis, Fıkıh ve 

Kelam gibi İslamî ilimler henüz teşekkül etmemişti. Fakat daha sonra ortaya çıkacak söz konusu 

ilimlere konu teşkil edecek olan hayatın kesitleri mevcuttu ve bu ortamda ortaya çıkan 

meseleler yerli kültür ve mevcut geleneğe göre bir şekilde karşılanıyordu. Kur’an bu alanlarda 

Cahiliye Dönemi’nden kalan kültürel değerleri insanın yaratılışına ve amacına uygun 

bulmadığından, kaldırıyor ve bu kaldırdığı alanları boş bırakmayarak, insanlığı dünya ve 

ahirette mutluluğa ulaştıracak yeni öneri ve yaşam şekilleriyle dolduruyordu.  

İslam’ın ortaya koyduğu yeni öneriler, doğrudan pratikten hareket ederek, insanların yirmi dört 

saatini kuşatan tutum ve davranışlarında yeni ilkeler belirliyordu. Yeni ilkelerle günlük hayatın 

değişmesiyle beraber inanç, ibadet, muamelât, ahlak alanında önce fertlerin, sonra da toplumun 

hayatını olumlu yönde dönüştürmeyi amaç edinen tutum ve davranışları kökten değişiyordu. 

(Çelebi, 2014: 12) Bunun için vahiy kaynaklı insanı merkeze alan bir yaşam biçimini önceleyen 

yeni kurallar koyuluyordu. Bu sebeple Hz. Peygamber’in (sav) vefatından sonra sahabe 

dönemiyle nüveleri atılan ve tâbiunla beraber ortaya çıkmaya başlayan ve yeni kural ve ilkeler 

koyarak düzenlemeler yapan İslamî ilimler yavaş yavaş ortaya çıkmaya başlamıştır.  

                                                             
388 Yahudilik ve Hıristiyanlıktan İslam kaynaklarına geçen bilgiler için kullanılan İsrâiliyat için bkz. İbrahim 
Hatipoğlu, “İsrâiliyat”, DİA, İstanbul 2001, C. 23, s. 195-199; Tefsirde İsrâiliyat için bkz. Abdülhamit Birışık, 
“İsrâliyat/Tefsir”, DİA, İstanbul 2001, C. 23, s. 199-202.   
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İlk dönemlerde bu ilimler birbirleriyle iç içe ve oluşturulan bir bütünün parçaları halinde idi. 

Dolayısıyla bu durum dinî hayatın ve bunların ilkelerini belirleyip ortaya koyan İslamî ilimlerin 

bütüncül yapısını gösteriyordu. (Çelebi, 2014: 12) Fetihlerle İslam coğrafyası genişleyince 

farklı kültür ve geleneklere sahip olan milletlerle karşılaşan Müslümanlar, bu kültür ve 

gelenekleri dönüştürmek ve ulaştığı coğrafyalarda yaşayan insanları İslam dairesine alabilmek 

için yeni metot ve disiplinlere ihtiyaç duydu. Bunun üzerine hayatın içinde itikat ve muamelât 

alanlarında ortaya çıkan yeni problemlere cevap verebilmek için Akaid ve Fıkıh, Kur’an’ın 

anlaşılması ve Hz. Peygamber’in söz, fiil ve takrirlerinin bilinmesi hususunda Tefsir ve Hadis 

ilimlerine ihtiyaç duyuldu. Söz konusu problemlerin temellendirilmesi için de yeni metotlarla 

bu ilimlerin disipline olması gerekiyordu. Bunun sonucunda İslamî ilimlerin daha iyi 

anlaşılabilmesi için de Tefsir, Hadis ve Fıkıh metodolojileri ortaya çıktı. (Çelebi, 2014: 12)  

Bu ilimlerden birisi olan Tefsir ilmi; Hadis, Fıkıh, Kelâm, Tasavvuf ve Arap Dili ile birlikte 

temel İslâm bilimlerinin bir parçasıdır; hatta araştırma alanı diğer disiplinlerinde ana kaynağı 

olan Kur’ân olduğu için, ilk sırada yer almaktadır. İslam’ın diğer ilimleriyle Tefsir arasında 

olduğu gibi, Tefsir ilminin de Fıkıh, Hadis, Kelam ilimleriyle genellik–özellik ilişkisi içinde 

olduğu söylenebilir; çünkü İtikadı ve hukuku ile gerçek hayatta ortaya çıkan meselelerin 

çözümünde Kelâm ve Fıkıh devreye girerken, bu iki ilmin temel kaynağı olan Kur’ān ayetleri 

söz konusu olduğunda Tefsir öne çıkmaktadır. Bütün bunlara paralel olarak Kur’an’ın ve 

içerdiği kavramların ilk muhataplarınca nasıl anlaşılıp yorumlandığı; dinî ilkelerin Peygamber 

ve arkadaşları tarafından nasıl gerçekleştirildiği sorusu gündeme geldiğinde ise Hadis ve 

Siyer/Tarih kaynaklarına başvurulması gerekmektedir. (Sülün, 2014: 174) 

Konuyla ilgili Murat Sülün’ün katıldığımız değerlendirmesine göre Tefsir, Hadis, Siyer, Fıkıh, 

Kelâm ve Tasavvuf gibi ilimlerden her birinin kendine ait bir çerçevesi vardır ve bu saha 

itibariyle her biri diğerlerinden daha geniştir. Örneğin Hadis’in sahası; Peygamber devrini konu 

alan ayetlerle ya da inanç ve ahkâmla ilgili “hadis”lerle sınırlı kalmamıştır. Yine Fıkıh ve 

Kelâm’ın da ameli ve itikadî gerçek hayatla ilgili müstakil alanları vardır. Kur’an’da Fıkha 

dayanak olan ayetlerin sayısının Kur’an’ın yaklaşık 1/20’si olduğunu belirten Sülün, inançla 

alanını ilgilendirdiği için Kelâm’ın dayandığı Kur’anî temelin sûre ve ayetlerin daha fazla 

olmasından dolayı daha geniş ve gerçekçi olduğunu bildirmektedir. Sülün Topaloğlu’nun 

görüşlerine atıfta bulunarak Kelâm’ın konusunun ve hatta alanına yönelik farklı görüşlerden389 

dolayı çerçevesinin genişleyip daralabileceğini ortaya koymaktadır. Ancak inanç temelli 

baktığımızda Kur’an’ın Kelam’ı Fıkıh’tan daha fazla ele aldığı görülmektedir; çünkü 90’a 

                                                             
389Kelâm’ın mevzuu, önceleri sadece Allah’ın zatı ve sıfatları iken, daha sonra Gazâlî ile birlikte; önce, var olan 
her şey (mevcud), sonra da, bilgiye konu olan her şey (ma’lum) olarak kabul edilmiştir (Bkz. Bekir Topaloğlu, 
Kelâm İlmi; Giriş, Damla Yayınevi, İstanbul 1988, s. 50-51). 
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yakın Mekke’de inen sûrelerin büyük kısmı Kelam’ın temel konusu olan tevhidi içermektedir. 

Bundan dolayı Kelâm, temel İslâm bilimlerinin tümünü kapsayan küllî bir disiplin olarak 

İlâhiyata tekabül ettiği için, bütün disiplinlerde az-çok uzmanlık gerektirmektedir. (Sülün, 

2014: 174-175) 

İslam Tarihi boyunca Kur’an’ın anlaşılması ve Hz. Peygamber(sav)  tarafından pratize edilen 

hususların bilinmesi hususunda ortaya çıkan İslamî ilimlerde bütünlüğün sağlanması 

bakımından mutlak bir ilişkiye ihtiyaç vardır; çünkü bütünlük sağlanmadığında İslam’ın temel 

ilkelerine aykırı düşünceler ortaya çıkmaktadır.   

B. İslamî İlimler Arasındaki İlişkiler 

Günün şartlarına göre Müslümanların ihtiyaçlarının giderilmesi ve yeni çıkan problemlere 

çözümler bulunması için Kur’an ve Sünnet kaynaklı bizzat İslam’ın özünden bazı ilimler 

çıkmıştır ki bunlara İslamî ilimler denilmiştir. Diğer bir ifade ile İslamî ilimler denilince, 

Müslümanların varoluşlarının gereği olarak, konusu, amacı, metoduyla doğrudan İslam’ı 

anlamaya ve yaşamaya göre programlanmış, bizzat Müslümanlar tarafından gerçekleştirilen 

ilmî çalışmaların ve oluşturulan ilmî disiplinler anlaşılmaktadır. Kaynağı Kur’an ve onun 

açıklayıcısı Hz. Peygamber(sav)  olan İslamî ilimler arasında çok sıkı ilişkiler bulunmaktadır. 

Bu ilişkiler birbirine destek veren binaların gibidir. Dolayısıyla bu ilimler asıl itibariyle 

birbirlerinin mütemmimi durumundadırlar. Biri olmayınca ya da bilinmeyince diğerinin tam 

olarak anlaşılması mümkün değildir.  

 

1. Tefsir İlminin Ortaya Çıkışı ve Diğer İlimlerle İlişkisi 

Yüce Allah hem Hz. Peygamber’i(sav)  hem de vahyin ilk muhatabı olan Sahabeyi Kur’an’a 

uymaları noktasında sık sık uyarmıştır. (En’am 6/50, 106, 155; A’râf 7/3, 157, 203; Yûnus 

10/15, 159; Lokman 31/21; Ahzâb 33/2; Zümer 39/55; Ahkâf 46/9).  Bu uyarılar doğrultusunda 

Müslümanlar, evrensel mesajlarını ortaya koymak, ana dili Arapça olmayan milletlerin 

anlamasını sağlamak ve hayata dair kuralları ortaya çıkarmak amacıyla, Kur’an-ı Kerim 

üzerinde yoğunlaşmaya başlamışlar. Bu doğrultuda yetkin olan kişiler ilmî ve kültürel 

birikimleri, Arapçaya vâkıf olmaları ile belirlenen usul çerçevesinde Kur’an’ı yorumlama 

yoluna girmişler. Kur’anî bilgi birikime sahip müfessir denilen kişiler tarafından ayetlerin geniş 

bir şekilde açıklanması ve yorumu yapılarak Tefsir ilmi ortaya çıkmıştır. 
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Şu bir gerçektir ki, insanın ve sözün olduğu her yerde, açıklama, anlama ve yorumlama 

faaliyetinin olması tarihî ve insanî bir olgudur. Bu sebeple İslam öncesindeki kutsal kitaplar ve 

diğer önemli edebi ve felsefî metinler de Kur’an gibi aynı süreçleri yaşamıştır. Bu bağlamda 

İslam düşüncesinde ortaya konulan pek çok ilmi faaliyette Kur’ân’ın tefsir ve yorumuyla, onu 

anlama ve rehberliğinde bir hayat düşüncesi, Müslümanların zihin, duygu ve inanç 

dünyalarında sürekli canlı tutulmuştur; çünkü Allah, insanların neye nasıl inanacakları, nasıl 

ibadet edecekleri ve hayatlarında gözetmeleri gereken temel ilkeleri bu kitabında toplamıştır. 

Bu yüzden Kur’an’ın tefsiri, anlaşılması ve yorumlanmasına ilişkin çalışmalar, Müslümanların 

ilmî faaliyetlerinin önemli bir kısmını oluşturmuştur. Müslümanlar, fikirlerinde, eylemlerinde, 

tutum ve davranışlarında doğruluğa ve hata etmemeye büyük önem verdiklerinden, onların 

doğru olup olmadıklarını Kur’an’a uygunluğuna göre tespit etmeye çalışmışlardır.  (Kutlu, 

Tarihsiz: 27; Kudat, 2016: 147) 

Tarihi süreçte farklı farklı tefsir çeşitleri yazılarak, Müslümanlar bu alanda 

bilgilendirilmişlerdir. Böylece bütün çabaların Kur’an’daki ayet ve kavramların doğru anlaşılıp 

yorumlanmasında yoğunlaşan Tefsir ilmi doğmuştur. (Açıkgenç, 1995: 12/283) Asıl sahası 

Kur’an’ı anlamayı hedefleyen Tefsir ilmini, Fıkıh, Kelam, Hadis ve hatta ahlak, itikat, ahkâm 

ve tarihten koparmak mümkün değildir; çünkü Kur’an’ın doğru anlaşılması hadis, fıkıh, kelam, 

siyer/İslam tarihi, sarf, nahiv, belagat, mezhepler tarihi gibi ilimlerin de bilinmesini gerekli 

kılmaktadır.  

 

1.1.Tefsir-Hadis İlişkisi  

Kur’an-ı Kerim anlama ve yorumlamayı amaç edinen tefsir ilminin Hadis ilminden tecrit etmek 

mümkün değildir; çünkü Tefsir İlmi kendi çizgisinde ilerlerken, Hz. Peygamber’in(sav)  

sözlerinden derlenmiş ve nakledilmiş hadis külliyatlarını azami ölçüde kullanmıştır. Özellikle 

Rivayet merkezli tefsirler, Kur’an’ı Kur’an’la ya da hadislerle tefsir etmişlerdir. Dolayısıyla 

tefsiri yapılan konuyla ilgili bilgiler Kur’an yoksa hadislere müracaat edilmiş ve söz konusu 

ayetin anlaşılması sağlanmıştır. İlk dönemlerde yazılan özellikle de tedvin asrındaki tefsirlerin 

büyük oranda birer hadis kitabı oldukları unutulmamalıdır. (Birışık, 2014: 91) 

Hz. Peygamber(sav),  Kur’an’ı açıklarken çok sayıda mücmelin tebyini, mübhemin tavzihi, 

mutlakın takyidi ve müşkilin te’lifini yapmıştır. Örneğin; “Haklı olmadıkça Allah’ın haram 

kıldığı cana kıymayın” (İsrâ, 17/33) ayetini “Allah’tan başka ilah olmadığına ve benim Allah’ın 

resulü olduğuma iman eden hiçbir Müslüman’ın kanı helal olmaz. Ancak üç şeyden birini 

yaparsa (helal olur). Adam öldürmek, evli iken zina etmek ve dini terk ederek İslam 

toplumundan ayrılan” (Buharî, “Diyet 6”; Müslim, “Kasâme 25”; Ebû Davud, “Hudud 1; 
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Tirmizi, “Hudud 15”) şeklinde, Hz. Peygamber(sav), “Namazları ve orta namazı aksatmadan 

kılın, huşû içinde Allah’ın huzurunda durun.” (Bakara, 2/238) ayetinin açıklayarak bunun ikindi 

namazı olduğunu belirtmiştir. (Buharî, “Mevakıt 15”; Müslim, “Mesâcid 20”; Ebû Davud, 

“Salât 5”; Tirmizi, “Salât 128”).  Yine Kur’an-ı Kerim’de çok sayıda ayette, “namazı kılınız, 

zekâtı veriniz.” (Bakara, 2/43, 83, 110, 117, 238; Nisâ, 4/77, 103, 162; Mâide, 5/12, 55; Enâm, 

6/72; A’râf, 7/172; Enfâl, 8/3 vd.) emri bulunmaktadır. Ancak namazın nasıl, kaç rekât ve hangi 

zamanlarda kılınacağı belirtilmemiş ve Hz. Peygamber(sav)  “Ben namazı nasıl kılıyorsam siz 

de öyle kılınız.” (Buharî, “Ezan 18; Edeb 27; Ahâd 1) diyerek namazın kılınış şeklini, vaktini 

ve rekâtlarını belirlemiştir. 

Görülmektedir ki tefsir alanında çalışacak bir kimse, meseleleri tam olarak kavrayabilmek ve 

bilgi bütünlüğünü sağlayabilmesi için öncelikle hadis ve sünneti bilmesi gerekmektedir, zira 

Kur’an ile sünnet birbirinin mütemmimi olup etle tırnak gibidir. Dolayısıyla sünnet olmadan 

Kur’an’ı anlamak mümkün değildir.    

 

1.2.Tefsir-Fıkıh İlişkisi 

İslam’ın pratik yönünü ele alan, İslam toplumunun ferdi ve sosyal hayattaki problemlerini 

çözmeye çalışan Fıkıh İlmi, Müslümanların en çok ihtiyaç duyduğu alanlardan birisidir. Daha 

geniş bir ifade ile fıkıh tek tek fertleri, bir topluluk halinde Müslümanları ve onlarla birlikte 

yaşayan gayrimüslimleri, Müslümanların oluşturdukları her türden kurumları ilgilendiren geniş 

bir alana hitap eder. Dolayısıyla İslamî ilimler arasında kapsamı en geniş ilim diyebiliriz. 

(Birışık, 2014: 82) 

 

Kur’an’ın açıklaması ve yorumunu yapan müfessirler özellikle toplum hayatını ilgilendiren 

“ahkâm” ayetlerini açıklarken Hz. Peygamber’in(sav)  bu yöndeki içtihatlarını esas almışlardır. 

Müfessirler fıkhî ilkelere bağlı kalarak “et-Tefsiru’l-Fıkhî” veya “Tefsiru’l-Âyâti’l-Kur’an” 

adlarıyla tefsirler yazmışlardır. (Birışık, 2014: 82) Kur’an-ı Kerim’de muhkem ve müteşabih 

ayetleri390bulunan bir kitap şeklinde vasıflandıran Allah, muhkemin mahiyetine dair bilgi 

vermemiş, fakat bu ayetleri “Kur’an’ın anası” olarak nitelendirmiştir. Bu durumda muhkem 

ayetlerin anlaşılması ve doğru tefsir edilmesi İslam’ın temel çatısını ve iskeletini doğru kurmak 

için zorunlu olmaktadır. Belki de bu özelliğinden dolayı İslam’ın ilk dönemlerinden itibaren 

                                                             
390 Müteşabih ayet olduğuna dair en önemli delil, “Kalplerinde eğrilik olanlar, sırf fitne çıkarmak için, bir de kendi 
keyiflerine göre te’vil yapmak için onun müteşabih olanlarının peşine düşerler. Hâlbuki onun te’vilini Allah’tan 
başka kimse bilmez. İlimde uzman olanlar, «Biz buna inandık, hepsi Rabbimiz katındandır.» derler. Yalnız 
aklıselim sahipleri düşünür.” ayetidir. (Âl-i İmran, 3/7) 
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hem fıkıhçılar hem de tefsirciler, muhkem ayetlerin bir parçası olan ve hüküm bildiren Kur’an 

ayetleri üzerinde özel olarak durmuşlardır.  Bu konuda ayrı kitaplar yazmışlardır, hatta bu 

ayetlerin sayısının tespiti yapılmış, ilk müfessirlerden Mukatil b. Süleyman’ın 500 olarak 

belirlediği sayının, daha sonraki dönemlerde kabul görmüştür. (Cerrahoğlu, 1988, II/46; Birışık, 

2014: 82) 

 

Görülmektedir ki Tefsir-Fıkıh ilimleri arasında da teorik/pratik bağlamında sıkı bir ilişki 

bulunmaktadır. Müslümanların bireysel ve sosyal hayatta karşılaştıkları problemlerin 

çözümünde Kur’an’ın, ahkâm ayetlerinin yorumlanmasında da Hz. Peygamber’in(sav)  

uygulamalarının önemi ortaya çıkmakta ve söz konusu iki ilimin yine birbirinin mütemmimi 

olduğu görülmektedir. 

 

1.3.Tefsir-Kelâm İlişkisi 

İslam’ın itikadî hükümlerini inceleyen, diğer inançlara karşı savunan, Müslümanları batıl 

inançlardan ve hurafelerden korumaya çalışan Kelam İlminin, İslamî ilimler arasında önemi 

büyüktür ve bundan dolayı Usûlu’d-Din denilmiştir; çünkü Kur’an’da büyük yekûn teşkil eden 

tevhid, nübüvvet ve haşir gibi inanç esasları üzerinde durmaktadır. Kur’an’ın 87 sûresinin 

Mekkî olması ve bunların da büyük kısmının inanç esaslarını ele alması kelam ilminin önemini 

ortaya koymaktadır. Bu açılardan baktığımızda Kur’an’ın ana konuları arasında bulunan tevhid, 

nübüvvet ve haşir gibi konuların Kelam İlminin konuları arasında bulunması kelamın Tefsir 

ilmi için ne kadar önemli olduğunu ortaya koyuyor. Bundan dolayı müfessirin tefsir alanında 

bilgi bütünlüğünü sağlayabilmesi için kelam ilmini bilmesi gerekiyor.  

  

Kur’an’ın temelinin ve en çok üzerinde durduğu konuların, ulûhiyet denilen “Allah’ın varlığı, 

birliği, isimleri, sıfatları ve fiilleri”dir. Başka bir ifade ile Allah’ı kabul etme ve inanmaya 

ihtiyacı olan insanın, mü’min sıfatını almasıyla hayatı boyunca doğru bir Allah tasavvuruna 

sahip olması ve şirke düşmemesi gerekir. (Birışık, 2014: 93) Bundan dolayı İslam âlimleri, 

insanın sağlam bir itikada sahip olması, şirke ve küfre düşmemesi açısından, inanca dair 

konuları net bir biçimde ortaya koymaya, hiç kimsenin itiraz edemeyeceği delillere 

dayandırmaya özen göstermişlerdir. (Birışık, 2014: 94) 

  

Ehl-i Sünnet kelamcılarının öncülerinden İmam Eş’ârî (260-324) Tefsir ilmi ile ilgilenmiş ve 

Kur’an ilimlerine dair el-Muhtezen fî Ulûmi’l-Kur’an eserinin yanında Tefsiru’l-Kur’an adıyla 

yazdığı ancak günümüze ulaşmayan bir tefsiri olduğu nakledilmektedir. (Birışık, 2014, 95) Ehl-
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i Sünnet’in diğer kelam ekolü olan Maturidîlik geleneğinin kurucusu kabul edilen Ebû Mansur 

el-Mâturîdî’nin kelamî eserlerinin dışında Kur’an’ın yorumuna verdiği önem, uzun süre devam 

ettirdiği tefsir derslerinden anlaşılmaktadır. İmam Maturîdî, tefsir ve kelam alanlarında yaptığı 

çalışmalar ile bu iki ilmin iç içe olduğunu göstermiştir. O yazdığı Kitab-ı Tevhid adlı eseriyle 

Mutezile’ye karşı Ehl-i sünnet inanç sistemini savunurken Kur’an’a dayalı olarak yaptığı 

yorumlarla onların görüşlerini tutarlı delil ve değerlendirmelerle geçersiz kılmıştır.391 Tefsir 

alanında yazdığı,  Te’vîlâtü’l-Kur’ân veya Te’vîlâtu Ehli’s-Sünne eseriyle bu alanda da söz 

sahibi olduğunu ortaya koyarak, İslamî ilimlerde bilgi bütünlüğünün sağlanmasına katkı 

sağlamıştır.392 Kelam ilmi ile uğraşanların tefsir ilmi alanında da eserler verdiği hususunda 

örnekler çoğaltılabilir. 

Görülmektedir ki İslamî ilimlerin doğuşundan itibaren İslam kelamcıları Kur’an’ı anlamak ve 

yorumlamak konusunda derinlik kazanabilmek için Tefsir İlmi ile iştigal etmişler ve bu alanda 

çok sayıda muteber eserler ortaya koymuşlardır. Bu da gerçeğin ortaya çıkması, tevhidî 

konularda yanlışa, hurafelere, batıl inançlara düşülmemesi ve Müslümanların bireysel ve sosyal 

hayattaki problemlerinin çözümü açılarından İslamî ilimlerin birbirleriyle ne kadar irtibatlı 

olduğunu göstermektedir.    

 

2. Hadis İlminin Ortaya Çıkışı ve Diğer İlimlerle İlişkisi 

İslamî ilimlerin temel kaynaklarının ikincisi olan Hadis İlmi başlangıçtan beri Müslümanların 

hassasiyetle üzerinde durduğu ilimlerden birisidir. Kur’an’ın ilk müfessiri ve onu pratize eden 

Hz. Peygamber’in(sav)  söylediği sözler Müslümanlar için terki caiz olmayan bir kaynak 

olmuştur. Bu açıdan dolayı erken dönemde başlayan Hadis tedvini ve bu sırada ortaya çıkan 

Hadis İlmi’nin doğuşu ve diğer ilimlerle sıkı bir ilişkisi olduğu kesindir. Kur’an’daki mücmel, 

mübhem ve mutlak olan ayetlerin teybin ve tavzihi Hz. Peygamber(sav)  tarafından yapılarak 

Müslümanların problemleri çözülmüştür. 

 

Kur’an-ı Kerim’de; Hz. Peygamber’in(sav)  örnek hayatını nazara vererek ona itaat etmeyi 

emreden, (Âl-i İmrân, 3/31, 32, 132; Enfâl, 8/20; Nisâ, 4/64) “usvetun hasene” diyerek örnek 

                                                             
391Mâûn ve Kevser surelerinin tefsiri buna delil olarak sunulabilir. (Bkz. Abdülhamit Birışık, s. 97.) 
392İmam Mâturî’dînin tefsir ile ilişkisine dair son zamanlarda pek çok çalışma yapılmıştır. Bunlar arasında Talip 
Özdeş’in “Mâtürîdî’nin Tefsir Anlayışı” (İnsan Yayınları, İstanbul 2003) adıyla yayınladığı çalışma önemlidir. 
Ayrıca Özdeş “Maturidi’yi Nasıl Okumalıyız?” adlı bildirisinde (Dini ve Felsefi Metinler: Yirmi birinci Yüzyılda 
Yeniden Okuma, Anlama ve Algılama (Ed. Bayram Ali Çetinkaya), I-II, Sultanbeyli Belediyesi Kültür İşleri, 
İstanbul 2012, II, 963-974) onun yorum tekniğini ve kaynaklarını özetlemiştir. İmam Mâturîdî’nin tefsirciliği ve 
Te’vîlâtü’l-Kur’ân’ın tanıtımı için ayrıca Bkz. Bekir Topaloğlu, “Mâturîdî/Tefsir İlmindeki Yeri”, DİA, Ankara 
2003, XXVIII, 157-159; Bekir Topaloğlu, “Te’vîlâtü’l-Kur’ân”, DİA, İstanbul 2012, C. 41, 32-33. (Bkz. 
Abdülhamit Birışık, s. 97.) 
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alınmasını belirten, (Ahzâb, 33/21) isyan etmeyi yasaklayan ayetler, İslam toplumunda ilk 

dönemlerden itibaren Hz. Muhammed (sav)  hakkındaki bilgilerin önemli olduğu anlayışını 

yerleştirmiştir. İlk dönemde bunun önemini bilen sahabiler Hz. Peygamber’den(sav)  

duyduklarını ezberlemişler ve bazıları da yazıya geçirmişlerdir. Hz. Peygamber’in(sav),  “Kim 

kasten benim adıma yalan uydurursa cehennemdeki yerine hazırlansın” (Buhari, “İlim 38”, 

1992) uyarısını da bilen ashab hadislerin öğrenilip ve öğretilmesinde hassas davranılması 

konusunda örnek olmuşlardır. (Yücel, 2014: 206) Diğer İslamî ilimlerde olduğu gibi Hadis 

İlmi’nin doğuşunda da İslam’ın ilk yüzyılını oluşturan Hz. Peygamber(sav), Hulefâ-i Râşidîn ve 

Emeviler dönemlerinde yaşayan sahabe ve büyük tabiîlerin belirleyici olduğunu görüyoruz. 

Hicri II. asırla birlikte hadislerin tedvin edilmeye başlamış ve h. III. asırda da ilk defa İmam 

Buhârî ve talebesi İmam Müslim sadece sahih hadisleri toplamak amacıyla eser telif etmişlerdir 

(Yücel, 2014: 214). Artık hadislerle ilgili yeni bir dönem başlamış, raviler Hz. 

Peygamber’den(sav)  aktarılar sözleri senet ve metin yönünden inceleyip tasnif ederek eserlerini 

ortaya koymaya başlamışlardır. 

Hadis İlminin tedvin dönemi olarak bilinen ikinci dönemine ait eserlerde tek bir yol izlenmek 

yerine birden fazla yol ve yöntem denendiğini görmekteyiz. Bu eserlerin bir kısmı belli bir 

konuyu ele alan eserlerdir.393 Hadisleri, konularına ve sıhhat/sahih oluşlarına göre değil de 

sahabe adlarına göre sıralayan müsnedlerde ortaya çıkmıştır.394 Hadislerin, konu başlıklarına 

göre tasnif edildiği eserlere Musannef denilmektedir. Hicri ikinci asırdan itibaren gün yüzüne 

çıkan Musanneflere, Cami’ veya Sünen denilen eserler de dâhildir395. Ancak Cami’ler 

musanneflerin aksine bütün konuları içermektedirler. Musannefler ise daha sınırlı konuları ele 

almaktadır. Bu dönemin en önemli ilmi çalışmalarından biri de Sünenler ve Ahkâm türü 

eserlerdir.396 Bu çalışmaların sahiplerinden bazıları eserlerinde yer verdiği hadislerin ravi 

zincirinde yer alan kimselerle ilgili incelemelerini Ricâl, Târîh ve Tabâkat adlı eserlerinde 

toplamışlardır. Bunların en kapsamlı ve gelişmişleri sonraki asırlarda meydana getirilmiştir. 

                                                             
393Örneğin Abdullah b. Mübarek (181/797)’in Kitâbü’z-Zühdü, Ebu Ubeyd Kasım b. Selâm’ın Kitabu’l-İmân’ı, 
Züheyr b. Harb’in Kitabu’l-İlm’in,  Buhari’nin Edebü’l-Müfred’i ve Tirmizi’nin Şemâilü’n-Nebi’si sayılabilir. 
394Bunların başında  Ebû Davûd et-Tayâlisî (204/819) Abdullah b. Zübeyr el-Humeydî ( 219/834) Ahmed b. 
Hanbel (241/855 )’in Müsnedleri gelmektedir. 
395Bunların en ünlüleri ise  Abdurrezzak es-San’anî’nin (211/827) ve Ebû Bekir b. Şeybe’nin Mussannef’leri, 
İmam Malik’in (179/795) Muvatta,  Ma’mer b. Râşid’in (153/770) Câmi’i ile Buharî(256/870) ve Müslim’in 
(261/874),  Câmiu’s-Sahîh adlı eserleridir.  
396Bunlarda bilinen en önemlileri Evzâî’nin (157/774)Kitâbu’s-Sünen’i, İmam Şafiî’nin es-Sünenü’l-Me’sûre’si, 
Ebû Dâvûd’un (275/888), en-Nesâî’nin (303/915), İbn Mâce (273/886) ve Dârimî’nin (255/868) Sünen’leridir. 
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2.1.Hadis İlminin Diğer İlimlerle İlişkisi 

Tefsir ilminin Hadis İlmi’nden et ve tırnak gibi birbirinden ayrılamayacağını yukarıda 

belirtmiştik. Kur’an’ın ilk müfessiri olan Hz. Peygamber’in(sav)  sözleri rivayet geleneğine bağlı 

tefsirler için önemli kaynak olmuştur. İslam devletinin genişlemesiyle ortaya çıkan meselelerin 

çözümünde, pratik hayattaki uygulamaları, birey ve toplumun dinî yaşantısını ele alan fıkıh 

ilmi, Hadis İlmi’nden azami ölçüde istifade etmiştir. Bundan dolayı Hadis İlmi, Fıkhın 

Kur’an’dan sonra en önemli kaynağı olduğu bir gerçektir. Aynı şekilde inanç esaslarıyla ilgili 

konularda da, Müslümanların diğer inanç sahipleriyle karşılaması sonucunda, ortaya çıkan bir 

takım problemlerin çözümünde de Hadis İlmi ışık tutmuştur. Ayrıca Müslümanlar arasında 

ortaya çıkan Mutezile, Şiâ, Havariç ve bunlar karşısında Ehl-i Sünnet gibi fikri ekoller de 

görüşlerini Hz. Peygamber’e(sav)  dayandırmak için hadislere müracaat etmişlerdir. (Yücel, 

2014: 238) Böylece Hadisler İslâm düşünce tarihinde her ilmî ekol ve geleneğin en önemli 

kaynaklarından biri olmuştur (Cirit, 2013: 44-52). Ancak her ekol hadise yaklaşımını 

geliştirdiği yöntemi çerçevesinde belirlemiştir. Yöntemlerin belirlenmesinde ise fıkıh, kelâm, 

tasavvuf gibi ilgi alanları ile temel din anlayışları etkili olmuştur. Söz konusu ekoller gerek 

hadislerin sıhhatini belirlemede gerekse hadislerin yorumunda farklı yaklaşımlar ortaya 

koymuşlardır (Yücel, 2014: 268-269). Bütün bu sebepleri alt alta getirdiğimizde Hadis İlmi, 

diğer İslamî ilimlerin hem problemlerinin çözümünde hem de bir disiplin haline gelmesine bilgi 

aktarımı yaparak katkı sağlamıştır.    

 

2.2. Kelam İlmini Ortaya Çıkışı ve Diğer İlimlerle İlişkisi 

Kelam İlminin menşei ve gelişimi, bu ilmin konuları,  önde gelen bilginleri, literatürü ve kelamî 

düşünce ekolleri esas alınarak incelendiğinde, bu ilmin asıl köklerinin Kur’an’a ve Hz. 

Peygamber(sav)  sonrası Müslümanların yaşadıkları siyasi, dini ve toplumsal anlaşmazlıklara 

kadar uzandığı görülmektedir. Kelam ilmi, dayandığı temeller ve işlediği konular açısından 

konusunu Kur’an’dan alır, fakat özünde yine metafizikle ilgilenme vardır. (Kutlu, Tarihsiz, 23-

24) Örneğin, tevhid, nübüvvet, İnsan fiilleri, ahiret, iman, küfür, günah ve diğer pek çok konu 

Kur’an’da yer almaktadır. Başlangıçta Müslümanlar bu konuları, Kur’an ve Hz. Peygamber’in 

açıklamalarına göre temellendirmişlerdir. Ancak daha sonra anlaşılması zor veya birbirine 

benzer müteşabih ayetlerin izahında farklı görüşler ortaya atılmış, ayrılığa düşülmüştür. Bu 

münakaşalar bilginleri, ayet ve hadislerden ziyade aklî deliller ileri sürmeye sevk etmiştir. Bu 

çekişme ve münakaşaların bir sonucu olarak Kelam ilmi teşekkül etmiştir İbn Haldun, 1982: 

II/530). Kelâm ilmi, her ne kadar aklî ve mantıkî önermelere düşünce sisteminde yer verse de 
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esasında naslara dayalı olarak hareket eden bir disiplindir. Diğer bir deyişle, kelâm ilmi, İslâm 

felsefesinde olduğu gibi salt akla dayalı olarak düşünce üretmemektedir. Kelâm, ilgi alanına 

giren konularda bir açıklamada bulunurken ya da aklî bir temele dayalı olarak bir sonuca 

ulaşırken esas olarak naslardan hareket etmektedir. Bu yönüyle de kelâm, gerek bir ilim alanı 

olarak ortaya çıktığı dönemlerde gerekse tarihsel süreçte bir savunma sanatı şeklinde gelişirken, 

hiçbir zaman yeni bir inanç sistemi oluşturmayı amaç edinmemiştir. (Şahin, 2011: 57). 

 

İslam Kelam’ının oluşmasında ve gelişmesinde, ilk dönemlerde en fazla paya sahip olanlar, 

İslam Tarihi’nin ilk akılcıları olan Mutezililer idi. Ahmed b. Hanbel başta olmak üzere birçok 

Hadis Taraftarı, akaidin özellikle ulûhiyet konusuyla ilgilenmesi sonucunda Mutezile’nin 

kelam metoduna karşı sert bir tutum geliştirdiler. Bu sebeple ilk dönemde Hadis 

taraftarlarının  Kitabu’l-İman, Kitabu’t-Tevhid, Kitabu’s-Sünne, Risaletü’l-’Akide başlığı 

altında akaide dair yazdıkları eserleri, genellikle kelam metodunu kullanan âlimlere karşı 

reddiye niteliği taşımakla beraber, Kelam ilminin oluşmasında önemli bir yere sahiptir. (Kutlu, 

Tarihsiz: 25) 
 

2.3.Kelam İlminin Diğer İlimlerle İlişkisi 

Kelâm literatüründe Kur’ân ve sünnet kaynak, kelâm ve fıkıh bu kaynakları kullanarak bilgi 

üreten sistematik ilimler olarak tanımlanmaktadır. Seyyid Şerif Cürcani ve Saduddin 

Taftazani’nin açık bir biçimde dile getirdiği bu ilişki biçimine göre fıkhın genel çerçevesini 

hükümlerin üzerine bina ettiği temel esasları ortaya koyan kelâm ilmi, daha doğrusu onun 

meselelerini oluşturan inanç sistemidir. Kelâm ile fıkıh arasındaki ilişkilerden biri de 

epistemolojik işbirliğidir. Kelâmın Kur’ân, sünnet, akıl ve duyular gibi bilgi vasıtalarına 

yüklediği anlam ve belirleyicilik fıkıh tarafından da benimsenen hususlardır. Ayrıca fıkhın şeâir 

olarak kabul ettiği birçok mesele kelâm tarafından da kabullenilerek vurgulanmıştır. Benzer 

ortaklıklar usul-i fıkıh ile kelâm arasında da söz konusudur. Hüsün-kubuh, illet-ma’lul ilişkisi, 

kitap, sünnet ve aklın kullanımı, hüküm ve çeşitleri gibi meseleler bir yönüyle usul-i fıkhı 

ilgilendirirken bir başka yönüyle kelâmı ilgilendirmektedir.  

Kelâm İlminin asıl ve fıkıh ilminin ise füru olarak adlandırılması her iki ilmin birbiriyle olan 

yakın ilişkisini ortaya koyar; çünkü bir ağacın dalı köksüz anlam ifade etmeyeceği gibi, dal 

olmadan da ağacın meyve verebilmesi düşünülemez. Dolayısıyla her iki ilim açısından da biri 

olmadan diğeri tek başına anlam taşımaz; çünkü kök ve dal birbirinin tamamlayan bir bütünün 

iki parçasıdırlar ve Kelâm aslî (küllî) olanı, fıkıh ise fer’î (cüzî) olanı temsil eder. Dinin 
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temellerini teşkil eden itikadî hükümleri ele alan Kelâm İlmi, Allah’ın varlık ve birliğini, 

nübüvvetin hak olduğunu, ilahî kitapların getirdiği mesajı, ahiret hayatının gerçekleşeceğini 

aklî ve naklî delillerle ortaya koymaya çalışır. Kelâm ilminin bu tespitleri tefsir, hadis ve fıkıh 

gibi dinî ilimlerin sistemlerini üzerine inşa edecekleri temel ilkelerdir. Bu ilim dallarından her 

biri Kelâm İlminin inceleme alanına giren bir konuyu ele alır. Fıkıh ve Tefsir gibi ilimlerin 

usulü mevcutsa da, Kelâm İlminin bir o anlamda bir usulü yoktur; çünkü Kelâm’ın kendisi asıl 

olduğundan, kendisi zaten usuldür ve başka bir asla ihtiyacı yoktur. Ancak bu Kelâm İlminin 

yöntemsiz ve rastgele görüş ortaya koyduğu anlamına gelmez. Tam tersine son derece normatif 

bir ilimdir ve her düşüncesini belli bir kurala dayandırır. Asla bir keyfilik söz konusu değildir 

(Yeşilyurt, 2014: 470). 

2.4..Fıkıh İlminin Doğuşu ve Diğer İlimlerle İlişkisi 

Fıkıh ilmi de diğer İslam bilimleri gibi, merhalelerden geçerek kendine has yapısına 
kavuşmuştur. Aslında ferdi ve içtimai hayata dair hükümler koyma faaliyeti, ilk defa vahiyle 

ve Hz. Peygamber’in(sav)  uygulamalarıyla başlamıştır. Bu bakımdan Fıkhın, doğuşu ve 

gelişmesi açısından Peygamber dönemi kuşkusuz bu devrelerin en önemlisidir; çünkü bu 

dönemden başlayarak vahye dayalı bir hukuk sistemi oluşturulmaya çalışıldı. Bu yapı, daha 

sonraki dönemler için hem başlangıç hem de örnek teşkil etti. Bundan sonraki ilgili ilmi 

faaliyetler ve gelişmeler, bu genel çerçevenin yol göstericiliğinde gerçekleşti. Peygamber 

dönemini, fıkıh tarihi açısından Mekke ve Medine dönemi olarak iki aşamada incelemek 

gerekmektedir. 

Mekke döneminde, sosyal ilişkilerin düzenlenmesinden çok, inanç, ibadet ve ahlak üzerinde 

durularak fıkıh için bir anlamda alt yapı oluşturulmuştur.  Bu dönemde gusül, necaset, taharet, 

namaz ve Cuma namazı gibi önemli ibadetler konuldu. Medine dönemi, İslam’ın ilk defa 

toplumsal hayata yönelik yeni düzenlemeler getirmeye başladığı dönem olması bakımından, 

fıkıh tarihi açısından son derece önemlidir; çünkü Medine’de devlet kuruldu. Bunun sonucu 

olarak, yeni kurulan bir devlette, bireysel ve toplumsal hak ve yükümlülükler yeniden 

belirlendi. 

Fıkıh konusuyla yakından ilgilenen ilk kişilerden birisi olan Ebû Hanife (150/767), bu ilimde 

bir çığır açmış ancak, kendisi yaptığı incelemeleri ve ulaştığı sonuçları yazmadı. Sadece 

derslerde öğrencilerine bazı konuları imla ettirdi. Öğrencileri, imamlarının ölümünden sonra 

onun görüşlerini toplayarak büyük eserler meydana getirdiler. Ebû Yusuf’un (182/799) 

Kitâbu’l-Harac’ı bu mezhebin ilk eserlerinden olması bakımından önemlidir. Öğrencilerinden 
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Muhammed eş-Şeybânî’nin (189/805) derlediği ve ondan da tevatür yoluyla nakledildikleri 

için Zahirü’r-Rivâye (el-Usûl) olarak anılan eserler Hanefi fıkhının ilk ve en güvenilir 

kaynaklarını oluşturur.397Maliki mezhebine dair ilk fıkıh eseri, İmam Malik’in (179/796) el-

Muvatta’ıdır. Bu eser, bütün mezhepler açısından İslam fıkıh literatüründe birinci yeri işgal 

eder. Kitap, hadis derleme çalışmalarından, kelimenin tam anlamıyla fıkıh incelemesine bir tür 

geçiştir. Bu eser, 2/8. yüzyılda Medine bilim adamlarının fıkhî görüşlerinin ve hukukî 

uygulamalarının iyi bir özetini vermektedir.398 

Şafii mezhebinin ilk fıkıh ve fıkıh usulü metinleri, mezhebin kurucusu kabul edilen İmam 

Şafii’ye (204/820) aittir.  İmam Şafiî’nin er-Risâle adlı eseri ilk fıkıh usulü eseridir. İmam 

Şafii’nin görüşlerinin ve bunların dayandığı delillerin yer aldığı en hacimli eseri el-Ümm’dür. 

Hanbelîliğin kurucusu Ahmed b. Hanbel (241/855), fıkha dair bir eser yazmadığı gibi 

öğrencilerine de yazdırmamıştır. Kendine nispet edilen bazı küçük eserler bulunmaktadır. 

Ancak bu eserlerin bir kısmı doğrudan fıkıhla ilgili olmayıp daha çok itikadî meselelerle 

ilgilidir. Ahmed b. Hanbel’in en önemli eseri hadis alanında yazdığı Müsned’dir. (Özel, 2001: 

13, 14-22) 

2.5.Fıkıh İlminin Diğer İlimlerle İlişkisi 

Müslümanların yaşantılarının yol haritasını belirleyen Fıkıh ilmi, Hz. Peygamber’in (sav) 

vefatından sonra ilerleyen asırlarda, İslam toplumunun çeşitlenmesi üzerine ihtiyaca göre 

ortaya çıkmıştır. Fıkhî kurallar belirlenirken alanın uzmanı olan Fakih, mutlaka Kur’an’dan ve 

Hz. Peygamber’in(sav)  uygulamalarından istifade etmiştir. Bunu yaparken isabetli bir fetva 

verebilmesi için de İslam’ın diğer ilimlerinden de yararlanması elzemdir. İslam tarihinde ehl-i 

rey olarak bilinen grubun görüşlerini ortaya koyarken Tefsir ve Hadis ilimlerinin verdiği 

bilgiler ile kelam ilminin metotlarından azami ölçüde istifade ettiklerini bilinmektedir. 

                                                             
397Bu eserler, el-Asl (el-Mebsût), es-Siyerü’l-Kebîr ve es-Siyerü’l-Kebîr, ez-Ziyâdât, el-Câmiü’l-Kebîr, el-
Câmiu’s-Sağîr’den oluşmaktadır. Günümüze kadar ulaşan bu  eserler üzerine, tarih boyunca pek çok şerh 
yazılmıştır.  Bunlardan ilk üçü, birçok defa basılmıştır.  Bu eserleri bir araya getirerek Hakîm eş-Şehîd 
(334/945) el-Kâfî adıyla önemli bir eser kaleme aldı. Şemsü’l-Eimme es-Serahsî (483/1090) ise, bu  esere el-
Mebsût adıyla geniş bir şerh yazdı. V./XI. asra kadar Hanefi fıkıh edebiyatına eklenebilecek önemli iki eser daha 
vardır. Birisi Ebû Ca’fer et-Tahavî (321/933)’nin el-Muhtasar’ı, diğeri ise Kudûri (428/1037)’nin el-
Muhtasar’ıdır. Bu asırdan sonra Hanefi fıkhına dair, pek çok önemli eserler yazılmıştır. (Bkz. Sönmez Kutlu, 
“İslam Bilimlerinin Doğuşu ve Gelişimi”, İLİTAM, Ankuzem. Ankara Tarihsiz, s. 40) 
398En meşhur ilk şerhleri arasında, İbn Abdilberr’in İstizkâr veTemhid’i ile Ebû Velîd el-Bâcî’nin el-Müntekâ’sı 
sayılabilir. (Bkz. Sönmez Kutlu,“İslam Bilimlerinin Doğuşu ve Gelişimi”, İLİTAM, Ankuzem. Ankara Tarihsiz, 
s. 41) 
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Diğer yandan günümüzde yaşayan mezhebî geleneklerin kurucuları kabul edilen kişilerin, fetva 

verirken diğer İslamî disiplinlerde de eserler verdiği bir gerçektir. İmam A’zâm’ın Fıkhu’l-

Ekber’i Kelam, İmam Şafiî’nin el-Ümm’ü hemen hemen bütün ilimleri toplayan, İmam 

Malik’in Muvatta’sı ile İman Ahmed b. Hanbel’in Müsned’i birer hadis kitabıdır. Dolayısıyla 

klasik dönemin uleması bilgi bütünlüğünü sağlamak için bütün İslamî ilimlerde malumat sahibi 

olmuşlardır.        

3.İslam Tarihi’nin Temel İslamî İlimlerde Bilginin Bütünlüğüne Katkısı 

İslâm Tarihi, İslâm’ın doğuşundan günümüze kadar yayıldığı ve yerleştiği bütün bölgelerde 

yaşayan milletlerin ve devletlerin siyasî, sosyal, ekonomik ve kültürel tarihini, Müslüman 

toplulukların ortaklaşa oluşturdukları kültür ve medeniyet ile din ve düşünce hayatını, belgelere 

dayanarak sebep-sonuç ilişkisi içerisinde inceleyen ve anlatan bilim dalıdır. Konusu Hz. 

Peygamber(sav)  ve O’nun yaşadığı toplum ile Müslüman milletler ve toplumların399 siyasî, 

ekonomik, sosyal ve kültürel durumları; bu toplulukların ve devletlerin ortaklaşa oluşturdukları 

kültür ve medeniyet ile din ve düşünce hayatıdır. Alanı İslâm’ın doğuşundan günümüze kadar, 

Müslümanların yaşadığı coğrafya ve süreyi kapsamaktadır. Gözlemi, deneyi ve tekrarı olmayan 

olayları inceleyen Tarih Bilimi ile aynı metodu paylaşan İslam Tarihi, elde ettiği bilgileri 

kendine has bir metotla ele alarak, sebep-sonuç ilişkisi içerisinde tahlil, tenkit ve değerlendirme 

metotlarıyla inceleyip ortaya koyar. 

 

İslam Tarihi, elde ettiği verileri değerlendirirken Sanat Tarihi, Antropoloji, Arkeoloji, Filoloji, 

Epigrafi/Paleografi, Coğrafya, Numizmatik, Felsefe, Sosyoloji ve Psikoloji gibi ilimlerden 

yardım almaktadır. Buna karşılık İslam’ın temel ilimleri olan Tefsir, Hadis, Fıkıh ve Kelam 

gibi ilimlere de bilgi akışı sağlamaktadır. İslam Tarihi hem kendi içinde hem de kendisi 

dışındaki ilimlerde bilgi bütünlüğü sağlamak için bilgi alış-verişi içerisindedir. Kendi içerisinde 

bütüncül sonuçlara ulaşması ve bilgi bütünlüğünü sağlamak için yukarıda isimlerini saydığımız 

bilimlere ihtiyacı vardır; çünkü elde edilen tarihî verilerin kapsamlı bir şekilde tahlil, tenkid ve 

değerlendirmesi yapılabilmesi, zaman ve mekân yönünden anakronizme düşülmemesi, 

kapsamlı bir sonuca ulaşılması ve nesnel olunabilmesi için diğer ilimlerden yardım almak 

gerekmektedir. İslam’ı kabul eden toplumların ortaya koydukları sanat eserlerinin durumunu 

bilebilmek için Sanat Tarihi’ne, dinî ya da seküler olayların tespiti için Sosyoloji’ye, yerlerini 

bilmek için Coğrafya ilmine ve dilleri için Filoloji gibi ilimlere ihtiyaç vardır. Ayrıca elde 

                                                             
399 Hulefâ-i Raşidîn, Emeviler, Abbasiler, İlk Müslüman Türk Devletleri, Selçuklular ve Osmanlıları bu kategori 
içerisinde değerlendiriyoruz. 
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edilen tarihî bilgilerin analitik düşünce ile sistematik olarak tahlil; tenkit ve değerlendirmeye 

tabi tutulması için de Felsefe ilmine ihtiyaç duymaktadır. 

 

  İslam Tarihi, tarihî bilgiyi muhataplarına bilimsel ve sistematik sunabilmek, kendi içinde bilgi 

bütünlüğünü sağlayarak, bütüncül değerlendirmeler yapabilmesi için gereken ilimlere ihtiyacı 

olduğunu belirttik. Diğer taraftan ise İslam Tarihi; Tefsir, Hadis, Kelam ve Fıkıh gibi temel 

İslamî ilimlerde bütünlük sağlanabilmesine zaman ve mekân itibariyle katkı sağlamaktadır; 

çünkü İslam Tarihi, İslam toplumunda birey ve toplumun çevresinde ortaya çıkan olayları 

gelecek nesillere aktarırken, aslında birçok ilme malzeme vermektedir. Bu malzemeden her 

ilim kendine düşen payı almaktadır. Dolayısıyla İslamî ilimlerin daha iyi anlaşılmasını ve o 

ilimle iştigal eden kişilerin dikey olarak derinleşmesini sağlamaktadır. 

 

Konusu Hz. Peygamber’in (sav)  hayatı olan Siyer ilmi,400 İslam düşünce sisteminde sadece 

O’nun kültürel ve fikrî hayatını ele alan değil, aynı zamanda bütün İslamî ilimleri kucaklayıp 

onlara bilgi aktarımı yapan didaktik ve eğitici bir ilim dalıdır. Siyer ilmi, İslamî ilimlerin tam 

anlaşılmasına katkısıyla bilgi bütünlüğü sağlamasının yanında bütün zamanlarda ümmetin 

eğitimi, birlik ve beraberliğinin oluşmasında en önemli kaynak olmuştur. Bundan dolayı Hz. 

Peygamber’in (sav)  hayatı ve onu yazılı olarak bize ulaştıran Siyer/İslam Tarihi ilminin İslam 

düşüncesi açısından yorumu ve araştırılması, İslam toplumu için bir iş değil, bilakis terki caiz 

olmayan acil bir ihtiyaçtır. (Tayşi, 1992: 43) 

Siyer/İslam Tarihi; Tefsir, Hadis, Fıkıh ve Kelam gibi İslamî ilimlerden biridir. Bu ilimlerin 

teşekkülünde ve gelişmesinde önemli bir rol oynamaktadır, zira Hz. Peygamber’in (sav)  hayatını 

bilmeden, O’nun hayatının birer parçası olan kavlî, fiilî ve takrirî sünnetini öğrenmeden, 

anlamadan, İslamî hükümleri nasıl yansıttığına vakıf olmadan bu ilimlerin gelişimini anlamada 

boşluklar meydana gelebilir. Hz. Peygamber (sav) , Kur’an’a göre en ideal örnektir ve bu 

örneğin, bütün detaylarıyla bilinmesi zaruridir. Bundan dolayı O ideal örneği öğrenmek 

Sahabeden sonra gelen nesiller için son derece önem arz etmiştir. Diğer bir ifade ile O’nun 

hayatını, meslek ve davetini bize bildiren ilimlerin başında şüphesiz siyer ilmi gelmektedir. 

(Ünalan, 2009: II, 97) Bundan dolayı siyer ilmi, Kur’an ve Sünnet kaynaklı İslam’ın temel 

ilimlerine bilgi vererek, o ilimlerin daha iyi anlaşılmasını sağlamıştır.  

İslam Tarihi’nin ilk döneminde Siyer ve Hadis ilimleri, birbirinin mütemmimi gibi görülse de 

sîret kavramının sünnetten daha kapsamlı olduğunu görülmektedir; çünkü Sünnet kavramı da 

                                                             
400 Siyer ilmi ne kadar Hz. Peygamber’in(sav)  hayatını ön planda tutuyorsa da bu çalışmamızda Siyer ile İslam 
Tarihi’ni beraber ele alıyoruz.  
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Hz. Peygamber’in(sav)  Sîret’inden bahsetse de sınırlı bir alanda kalmıştır. Ancak bu iki ilim 

yakından incelendiğinde Sîret’in, Hz. Peygamber’in(sav)  doğumundan vefatına kadar hayatının 

bütün yönlerini ele almasından dolayı Sünnet’ten daha kapsamlı olduğu anlaşılmaktadır. Bir 

başka ifadeyle Sünnet verileri içinde Hz. Peygamber’in(sav)  hayatına dair göremediğimiz bazı 

ayrıntıları, Sîret verileri içinde görebilmekteyiz. (Çelik, 2003, 97) 

3.1.Siyer/İslam Tarihi’nin Tefsirle İlişkisi ve Bilgi Bütünlüğüne Katkısı   

Tefsir ilmi Kur’an’ın daha iyi anlaşılmasını sağlamaya çalışırken birtakım metotlar 

kullanmaktadır. Bunun için Tefsir Usulü adında bir disiplin doğmuştur. Bu disiplinin içindeki 

konulardan birisi de Sebeb-i Nüzûl, yani sûre ve ayetlerin iniş sebepleridir. Sebeb-i Nüzul’ün 

üzerinde durduğu konularda İslam Tarihi’nin araştırma alanı olan olaylardır. Dolayısıyla Tefsir 

ilminde bilgi bütünlüğünün sağlanabilmesi için mutlaka İslam Tarihi’nden bilgi aktarımı 

yapılması gerekmektedir; çünkü birçok sûre ve ayet, Hz. Peygamber(sav)  döneminde yaşanan 

olay ya da olgu neticesinde nazil olmuştur. Allah’ın ilettiği Kur’an mesajlarının reel anlamının 

tespiti açısından siyerin bilinmesi son derece önemlidir. Allah’ın Cebrail vasıtasıyla ya da diğer 

yollarla Hz. Peygamber’e(sav)  ilettiği vahyi, başından sonuna kadar hangi olaydan sonra hangi 

ayetler indiğini Siyer vasıtasıyla bilinmesi, Kur’an’ı açıklayan ve yorumlayan bir müfessirin o 

alanda derinleşmesini sağlar. 

Diğer yandan siyerin Kur’an’dan ayrı düşünülmesi de mümkün değildir; çünkü daha sonraki 

dönemlerde Tefsir ilmiyle de ilişkisinin çok fazla olduğunu müfessirlerin bir ayetin ya da 

sûrenin tefsirini yaparken Hz. Peygamber’in (sav)  hayatından alıntılar yapmasından 

anlaşılmaktadır. Bu iki ilim arasındaki ilişki o kadar ileri ki; siyer ve tefsir, biri diğerinin lazımı 

olan iki alan gibi olmuştur; çünkü siyer tefsirsiz olmadığı gibi tefsirin de siyersiz olması 

mümkün değildir. Bundan dolayı ilk dönem siyer kaynaklarının aynı zamanda tefsir ilmi için 

de kaynak olduğunu söyleyenler de vardır. (Cerrahoğlu, 1977: 1-28; Özel: 2001, 205-215) 

Çünkü bu eserlerde Kur’ân ayetleriyle ilgili yazılı birçok bilgi bulunmaktadır (Muhammed 

Abdurrahim, 1992: 18-34). 

Diğer yandan Kur’ânî bir bilginin tespiti ve Hz. Peygamber’in (sav)  o konudaki 

uygulamasındaki esprinin anlaşılmasında sîretin iyi analiz edilerek değerlendirilmesi zaruridir. 

(Çelik, 2003, 8) Dolayısıyla siyerin bütün İslamî ilim dallarına özelikle de Tefsir ilmine 

malzeme temin etmesi bakımından öneminin büyük olduğunu ortaya çıkmaktadır. Onun için 

Sîret bilgisi, Hz. Peygamber’in(sav)  hayatına dair sadece kronolojik bilgiler olmayıp, Kur’anî 

verilerin anlaşılmasında önemli bir yere sahiptir (Çelik, 2003: 5-6). 
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Bu konuda İsmail Cerrahoğlu, siyer yazarı İbn İshâk’ın eserini inceleyerek tekrar yazan ve ilim 

dünyasına tanıtan İbn Hişâm’ı örnek vermektedir. Cerrahoğlu; “İbn Hişam’ın bu eseri, Hazreti 

Peygamberin hayatına ışık tutması yönünden ehemmiyeti olduğu kadar Kur’an, Tefsir, Hadis, 

Arap dili ve edebiyatı yönünden de son derece kıymetlidir. Hazreti Peygamber’in adım adım 

hayatı anlatılırken, nazil olan ayetler de zikredilmekte, onların nüzul (iniş) sebepleri açık bir 

şekilde ortaya konulmaktadır. Ayetlerin iniş sebeplerini bilmek, Kur’ an’ı anlamanın ve onu 

tefsir edebilmenin şüphesiz en mühim unsurlarından biridir. Tefsir alanında Sahabeyi yücelten 

en mühim amil, onların nüzul sebeplerine vakıf olmalarıdır. Bu muhterem zevat, sebeplerle 

hükümler arasında münasebet tesis edebilmişlerdir. Ayetlerin iniş sebeplerini bilmek, bize 

sadece tarihi yönden değil, inananın imanını kuvvetlendirmek, inkâr edenin de doğru yolu 

bulmasına vesile olmak için emredilen şeylerin hikmetini anlattığı gibi, ayetlerden kastedilen 

manada kolaylıkla anlaşılmış olur. İbn Hişam’ın bu eseri, nüzul sebepleri yönünden bir tez 

konusu yapılacak kadar önemlidir” (Cerrahoğlu, 1977: 2-3) diyerek konunun önemini 

vurgulamaktadır.                                             

Mevdûdî de Hz. Peygamber’in (sav)  hayatı ile Kur’an’ın diğer bir ifade ile siyer ile tefsirin et-

tırnak gibi birbirine bağlı olduğunu, birbirinden ayrıldığında dinin gerçek manada 

anlaşılamayacağını ve doğru yolun bulunamayacağını belirtmektedir, hatta bu konuda teşbihler 

yaparak şöyle demektedir; “Kur’ân’ı Allah’ın Rasûlünden ayırdınız mı, bir yere varamazsınız. 

Kitap, Nebî olmadıktan sonra kürekçisi olmayan bir kayık gibidir. Bu kayıkla acemi yolcular, 

hayat denizinde ne kadar uğraşırlarsa uğraşsınlar, gitmek istedikleri yere varamazlar. Kitapsız 

bir peygamber ise ışığı olmayan bir kılavuz gibidir. Bu gibi durumlarda insanlar, Allah’a 

varmak isterken, kendilerine yol gösteren kılavuza tanrı diyerek tapmaya başlarlar. Bunun 

birçok örneğini geçmiş kavimlerde gördük. Örneğin, Hindu’lar kendi peygamberlerinin 

hayatlarını unutup sadece kitaplarını kaptılar, ama bu kitaplar onlar için içlerinden çıkılmaz 

bir hale geldi ve nihayet kitaplarını da kaybettiler. Hıristiyanlar ise kitaplarını unutup, 

Peygamberlerinin peşine takıldılar. O’nun kişiliği çevresinde dönmeye başladılar. Sonuç 

olarak Allah’ın Peygamber’ini Allah’ın ışığı ve hatta Allah’ın oğlu yapmaktan kendilerini 

kurtaramadılar. Eski çağlarda olduğu gibi çağımızda da insan, İslâm nimetine ezelden beri 

süregelen yine şu iki kaynaktan ulaşabilir: Birincisi, Allah’ın Kelâm’ı (Kur’an-ı Kerim); 

ikincisi, Sîret-i Nebevî ki artık sadece Hz. Muhammed (s.a.v)’in hayatı ve hadislerinde saklı 

bulunmaktadır. Her zaman olduğu gibi, bugün de insan İslâm’ın idrakine ancak Kur’an-ı 

Kerim’i Hz. Muhammed ve Hz. Muhammed’i de Kur’an-ı Kerim vasıtasıyla kavrayarak 

varabilir. Her ikisini birbirinin yardımıyla anlayabilen kimse, İslâm’ı da anlayabilmiş 

demektir. Aksi takdirde ne din anlaşılabilir ne de doğru yol bulunabilir.” (Mevdûdî, 1992: I/19-

20) 
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Buna mukabil siyer-i Nebi alanında çalışma yapanlar da üzerinde durdukları bir olayın teyidi 

için varsa mutlaka ayeti delil olarak nakletmişlerdir.401 Özellikle ilk dönem siyer yazarlarının 

büyük kısmı Hz. Peygamber’in (sav)  hayatını anlatırken olayı naklettikten sonra هللا لزنأو  diyerek 

konuyla alakalı ayet ya da ayetleri zikretmişlerdir. Diğer yandan Kur’ân-ı Kerim, Hz. 

Peygamber’in (sav)  hayatıyla ilgili çok önemli bilgiler vererek, bu ilim için de en güvenilir 

kaynak olmuştur; çünkü Kur’ân-ı Kerim’de Hz. Peygamber’den (sav)  gerek doğrudan gerekse 

dolaylı olarak bahseden çok sayıda ayet bulunmaktadır. Yine Kur’ân’ın tedricî olarak 

indirilmesi Hz. Peygamber (sav)  ve içinde bulunduğu toplumun hayatıyla doğrudan ilgili 

olmasından dolayı onların ihtiyacına göre şekillenmiştir. Ayrıca Kur’ân’da Bedir, Uhud, 

Hendek ve Huneyn gazveleri, Tebük Seferi ve Hudeybiye Antlaşması gibi Hz. Peygamber (sav)  

dönemi olaylara yer verilir.402 Bu olayları hazırlayan sosyal ve siyasî sebepler üzerinde 

durulmuş, özellikle de bazı şahısların özel durumunu da gayet titiz bir şekilde ortaya koymuştur. 

(Umerî, 1988: 29-30) Bundan dolayı ilk siyer yazarlarının en önemli ve sağlam kaynağı Kur’ân-

ı Kerim olmuştur, hatta tefsir kaynaklarından istifade ederek siyer yazanlar da olmuştur.   

İlk dönemlerde olduğu gibi daha sonraki dönemlerde de siyer yazarları, Siyer kaynaklarının 

yanı sıra doğrudan Tefsir kitaplarından da faydalanmışlardır. Eyüp Sabri Paşa, Mahmudu’s-

Siyer adlı eserini yazarken İmam Begavî’nin Meâlimü’t-Tefsir adlı eserinden yararlandığını 

görmekteyiz. (Hacıismailoğlu, 2007: 231-235) Hatta yazar bu eserinde İmam Begavî’nin 

rivayetlerini eleştiriye tabi tutmuştur. Garanik olayının anlatıldığı bölümde konuyla alakalı 

olarak müfessirlerin yorumlarına yer vermiş ve daha sonra da bu yorumları eleştiriye tabi 

tutarak tutarlı ve tutarsız tarafları göz önüne sermiştir. Dolayısıyla eser bu özelliğiyle bize 

tenkitçi tarihçiliğin örneğini sunmuştur. (Hacıismailoğlu, 2007: 235)Ayrıca Muhammed İzzet 

Derveze, “Asru’n-Nebî ve Bietuhâ mine’l-Kur’âni’l-Kerîm ve Dirâsât ve’t-Tahlîlat el-

Kur’aniyye” isimli eserini,403 tamamen Kur’an ayetleri ışığında yazmak sûretiyle, bu konuda 

güzel bir örnek vermiştir. 

                                                             
401 Bununla ilgili ilk dönem siyer kitaplarında çok sayıda örnek bulabiliriz. Örneğin; İbn İshak İfk Olayını 

anlattıktan sonra لزنأو     هللا  diyerek Nur Suresinin mezkûr ayetlerini zikretmektedir. (Bkz; İbn İshâk, es-
Sîre, 450); Yine Hudeybiye Antlaşması yapıldıktan sonra, bunun için Fetih Suresinin 18-21 ayetlerini 
zikretmiştir. (İbn İshak, 465); Aynı şekilde İbn Hişâm, İbn İshâk’tan naklen aldığı haberlerin teyidi için çok 
sayıda ayet kullanmıştır. Örneğin; Bedir Savaşı sırasında Müzzemmil Suresinin konuyla ilgili ayetleri, kâfirle 
savaşma emri ayetleri, fey paylaşımı ve esirler ve ganimetler ile ilgili ayetleri zikretmiştir. (Bkz. İbn Hişâm, es-
siretü’n-Nebeviyye, 563-564, 567).  

402 Bedir Savaşı için bkz: Âl-i İmran, 3/13,121,127,173,174;  Enfal, 8/7-12, 19, 42-44, 67,71; Sâd, 38/11; Uhud 
Savaşı için bkz. Âl-i İmran, 3/120-122,140-144,155,157,162,165-166,168,172; Hendek Savaşı için bkz. Âl-i 
İmran, 3/9-25; Huneyn savaşı için bkz. Tevbe, 9/25-26;Tebuk seferi için bkz. Tevbe, 9/38-39,81,83,90 
96,102,117-118;  Hadîd, 57/7; Hudeybiye Antlaşması için bkz.: Fetih, 48/1-30; Mümtehine, 60/12. 

403 M.İzzet Derveze’nin bu eseri Türkçeye Mehmet Yolcu tarafından “Kur’an’a Göre Hz. Muhammed’in 
Hayatıismiyle tercüme dilmiş olup eserin ilk baskısı, 1989’da İstanbul’da yayınlanmıştır. 
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Müslümanları her alanda yönlendiren Kur’an-ı Kerim’deki ayetlerin birçoğu, Hz. 

Peygamber(sav)  ve ilk muhatapları olan sahabe hayatında ortaya çıkan problemlerin çözümü 

için indirildiği bilinmektedir. Bu bağlamda 23 yıllık Hz. Muhammed’in (sav)  hayatının sosyal, 

siyasi/askerî, ekonomik ve kültürel alanları vahiyle yönlendirilmiştir. Hz. Muhammed’in (sav)  

peygamberlikten sonraki ile önceki hayatı bilinmeden Duhâ Sûresi,404 Müslümanların 

Mekke’de çektikleri sıkıntılar, işkenceler, çocukların öldürülmesi, Hz. Peygamber’e(sav)  

yapılan vaatler iyi bilinmeden İsrâ Sûresi 31,405 90-93,406 97407 ve diğer ayetler tam olarak 

anlaşılamaz. Bedir Savaşı Siyer kaynaklarından iyice okunmadan, Âl-i İmran, 123-126,408 

Enfâl Sûresi, 9-12, 409  Uhud Savaşı iyice bilinmeden Âl-i İmran 121-186, Yahudilerle fikri 

mücadele iyi bilinmezse Bakara Sûresi’nin ilk 25 sayfası iyi anlaşılmaz.  

Ayrıca Medine’deki Yahudi Nadîroğulları ile yapılan mücadele iyi bilinirse Haşir Sûresi,410 

Benî Mustalık Gazvesi411 iyi bilinmeden Nûr sûresi 4-21412 ile Münâfikûn Sûresi,413Hudeybiye 

Antlaşması ve bu sırada ortaya çıkan olaylar bilinmeden Fetih Sûresi ve Tebuk Seferi sırasında 

çekilen sıkıntılar ve gelişen olaylar bilinmeden Tevbe 38-122 arasındaki ayetler iyi anlaşılmaz.   

Sonuç olarak diyebiliriz ki, Siyer, Kur’ân ayetlerinin üzerine oturduğu zemini teşkil etmektedir. 

Siyer eksenli okumalarda, yüce Allah’ın ilettiği bütün Kur’ān mesajları ilkinden sonuna kadar, 

                                                             
404 Duhâ Suresi’nde Hz. Peygamber’in peygamberlikten sonraki dönemi ile önceki dönemi arasında bir 
karşılaştırma yapılmaktadır. Hz. Muhammed (sav)  peygamber olmadan önce toplumda hâkim olan inanç ve 
yaşayışın yanlışlığını, görüyor, bu gidişi asla beğenmiyordu, ancak toplumun bundan nasıl kurtulacağını da 
bilmiyordu. Allah Kur’an’ı göndererek onu bu durumdan kurtarıp yolunu aydınlattı, ona varacağı hedefi ve hedefe 
nasıl ulaşacağını öğretti. (Bkz. M. Hamdi Yazır, Hak Dini Kur’an Dili, Çelik-Şura, İstanbul 1993, C. 9, s. 495) 
405 İslam öncesinde bazı Arapların açlık korkusuyla çocuklarını öldürdüklerine işaret edilmektedir. (İsrâ, 17/31)  
406 İsrâ, 30-33. ayetlerde Mekke müşriklerinin Kur’an’ın benzerini ortaya koymaktan aciz kalmaları üzerine, Hz. 
Peygamber’i Kâbe’nin yanına davet etmeleri ve ona dünyevî tekliflerde bulunduklarına işaret etmektedir. (Bkz. 
İbn Kesîr,el-Bidâye ve’n-Nihâye, Tarihsiz, III, 256-257) 
407 Ayette putperestlerin inkârda direnerek İslam’a ve Müslümanlara karşı düşmanca tutumlarını sürdürmelerine 
Hz. Peygamber’in üzülmesine ve onların Müslüman olmalarını arzulamasından bahsetmektedir.    
408 Ayetlerde meleklerin Müslümanlara yardıma geldikleri belirtilmektedir. 
409 Ayetlerin Bedir Savaşı’nda Müslümanların sayısının müşriklerin sayısının 1/3’ü kadar olması, Hz. 
Peygamber’in Allah’a zafer için dua etmesi üzerine indiği nakledilmektedir.(Müslim, “Cihad 58”)   
410 Suredeki 2-9 ve 11-17 arasındaki ayetlerde Yahudilerin Hz. Peygamber’e tuzak kurmaları ve Medine’den 
sürgün edilmeleri üzerinde durulmaktadır. (Bkz. Et-Taberî, Ebu Câfer Muhammed İbn Çerîr, Tarihu’t-Taberî, 
Daru’l-Kutubi’l-İlmiyye, Beyrut 1429/2008, II, 83-86)    
411Benî Mustalık Gazvesi’nin Müreysi denilen suyun bulunduğu yerde gerçekleştiği konusunda bkz; İbn İshak, 
439; İbn Hişam, 839; Taberi, Tarihu’t-Taberi, II, 109. 
412 Benî Mustalık Gazvesi’nden dönerken münafıkların İslam Tarihi’nde İfk denilen Hz. Aişe’ye attıkları iftira İbn 

Kesir, el-Bidâye ve’n-Nihaye, IV, 370-373; üzerinde durmaktadır. (Bkz. İbn Esrîr, el-Kâmilu fi’t-Tarih, II, 195-
199; Mustafa Fayda, “İfk Hâdisesi”, DİA, İstanbul 2000, XXI, 509.) 

413 Benî Mustalık Seferi’nden dönerken ordunun konakladığı sırada kuyu başında Hz. Ömer’in hizmetçisi ile 
Abdullah b. Selûl’un adamlarından birisi arasında geçen tartışmadan dolayı fitnenin çıkması üzerine söz konusu 
suresinin bazı ayetleri nazil olmuştur. (Bkz. İbn İshak, s. 40-41; lbn Sa’d, et-Tabakâtü’l-Kübrâ,  Beyrut 1405/1985, 
II, 65; lbn Kesir, el-Bidâye ve’n-Nihâye, IV, 158-159; Muhammed Ebu Şuhbe, es-Siretü’n-Nebeviyye fi Davi’I-
Kur’an ve’s-Sünne, Beyrut 1992. II, 254-255; Muhammed Hudari Bek, Nuru’I-Yakin fi Sireti Seyyidi’I-Murselin, 
tahkik, Nayif el-Abbas, vd. Beyrut 1989, 159). 
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iniş sırasına göre görülebilmektedir.414Tefsir İlmi’nde de bilgi bütünlüğünün sağlanmasında 

İslam Tarihi’nin rolü açık olarak ortaya çıkmaktadır.      

 

3.2. Siyer/İslam Tarihi’nin Hadisle İlişkisi ve Bilgi Bütünlüğüne Katkısı   

Bilindiği gibi hadisler, Kur’ân ve tefsir kitaplarının yanında siyer ve megâzî başka bir ifadeyle 

İslâm tarihi ile ilgili kaynakların ikincisini teşkil eder. Nitekim hadis kitaplarının “Megâzî”, 

“Siyer”, “Menâkıb”, “Menâkıbu’l-ensâr”, “Enbiyâ”, “Kısasu’l-enbiyâ”, “Fezâilü’s-sahâbe”, 

“Kitâbü’l-cemel” gibi bölümleri doğrudan siyer ve İslâm tarihiyle ilgili bilgiler ihtiva ettiği gibi 

diğer bölümlerde de dağınık olarak azımsanmayacak miktarda malzeme bulmak mümkündür. 

Ancak hadis kitaplarının ilgili bölümlerinde İslâm tarihiyle ilgili yer alan hadis malzemesi 

tarihçi mantığıyla değil hadisçi anlayışıyla derlenmiştir. Bu açıdan her ikisi de geçmişe ait 

haberlerle ilgilenmeleri ve malzeme derlemelerine rağmen hadis ve tarih ilimleri haberler 

hakkında farklı yöntemler kullanmaktaydı (Yücel, 2014: 265). Hadis ve tarih ilimlerinin 

yaklaşık hicrî ikinci asrın ortalarından itibaren farklı yöntemler kullanan iki ayrı ilim dalı 

oldukları söylenebilir. 

İlk dönemde Urve b. Zübeyr (ö. 94/713), Âsım b. Ömer b. Katâde (ö. 120/737), İbn Şihâb ez-

Zührî (ö. 124/741), Musâ b. Ukbe (ö. 141/758), İbn İshak (ö. 151/768) ve Vâkıdî (ö. 207/822) 

gibi Hz. Peygamber’in(sav)  hayatını ve gazvelerini telif edenler aynı zamanda hadis ilmiyle de 

tanınan ve birçok hadisin isnadında yer alan âlimlerdi. Ancak söz konusu âlimler tarih ve 

megâzî konusundaki rivayet ve teliflerinde gerek geçmişe ait olayların zaman ve mekânlarını 

tespit etme, kronolojik olarak sunma ve olayın tamamını zikretme, bazen Yahudi, Hıristiyan ve 

Mecûsîler’den ve onların kitaplarından nakillerde bulunma hususlarında gerekse isnatlarda 

telfik yapma açılarından hadis rivayetinden farklı yöntem kullanmaktaydı. (Yücel, 2014: 266) 

Hadis âlimleri eserlerinde siyer ve İslâm tarihini ilgilendiren birçok rivayete yer verdikleri halde 

bunları gerek kronolojik gerekse metinsel bir bütünlük içinde arz etme gibi bir gaye 

gütmemişlerdir, zira hadis âlimleri kendilerine isnadlı bir şekilde ulaşan bilgileri herhangi bir 

değişikliğe uğratmadan kaydedip aktarma görevini üstlenmişlerdir. Dolayısıyla siyer ve İslâm 

tarihini ilgilendiren bilgiler hadis kitaplarında belirli bölümler ve alt başlıklarda münferit veriler 

halinde sıralanmıştır. (Yücel, 2014: 266) 

                                                             
414 Kur’an’ın inzal edildiği 23 yıllık dönemde (610-632) gerçekleşen olayların hangi ayetlerle ilişkili olduğunu 
tespit etmek için bkz. İzzet Derveze, Kur’ān’a Göre Hazret-i Muhammed’in Hayatı, İstanbul Ekim 1998; 
Süleyman Ateş, Kur’ān’a Göre Hazret-i Muhammed’in Hayatı, : Yeni Ufuklar Neşriyat İstanbul 2008; Ömer 
Özsoy -İlhami Güler, Konularına Göre Kur’ān, : Fecr Yayınları, Ankara1997 (Hazret-i Muhammed’in sîretini 
konu alan bölümü (s. 563-689). 
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Geçmişe ait bilgilerin naklinde isnad kullanımı hadisçiler açısından son derece önemliydi, hatta 

bazı hadis âlimleri isnadın önemini “isnad dindendir”, “isnad mü’minin silahıdır” gibi 

açıklamalarıyla ifade etmekteydi. İlk siyer ve İslâm tarihi müellifleri naklettikleri haberleri 

bazen isnadsız nakletmekteydi. Nitekim ilk siyer ve İslâm tarihi müelliflerinden kabul edilen 

İbn İshak eserinde Cahiliye çağına, Yemen tarihine, Arap kabileleriyle putlarına, Hz. 

Peygamber’in(sav)  dedelerine ve Mekke halkının dinî anlayışına yer verilen bölümü yazarken 

sened zikretmemişti. (Fayda, “İbn İshak, 1999: 20/95) İsnad hususunda son derece hassas olan 

hadisçiler açısından ise bu durum büyük bir eksiklikti. Bunda dolayı Ahmed b. Hanbel gibi bazı 

hadisçiler siyer ve megâzî rivayetlerini eleştirmişlerdir. 

İlk siyer ve İslâm tarihi müelliflerinden bir kısmı bazen Yahudi, Hıristiyan ve Mecûsîler’den 

ve onların kitaplarından nakillerde bulunmaktaydı. Nitekim ilk siyer ve İslâm tarihi 

müelliflerinden kabul edilen İbn İshak, Ehl-i hadis geleneğinden ayrılarak Ehl-i kitap’la ilgili 

haberlerde Yahudi, Hıristiyan ve Mecûsîler’den ve onların kitaplarından nakillerde 

bulunmakta, bunları da aldığı kaynağı zikretmek yerine “Tevrat ehli”, “ilk kitap ehlinden bazı 

kimseler”, “acemlerden söz nakledenler” gibi müphem ifadeler kullanmıştır. Ayrıca o, Eski ve 

Yeni Ahid tercümelerinden bazı haberleri aynen aktarmaktaydı. (Öz, 2008, 236: 239-240; 

Fayda, “İbn İshak”, 1999: 20/95; Fayda, “Siyer ve Megazi”, 2009, 37/322; Yücel, 2014: 267) 

Nitekim İmâm Mâlik, İbn İshak’ı Hz. Peygamber’in(sav)  Hayber, Kureyza, Nadir gibi 

gazvelerine dair bilgileri Yahudi asıllı Müslümanlardan alması sebebiyle bile eleştirmekteydi. 

(Fayda, 1999: 20/94) Zira bu durum, ravinin Müslüman olmasını en temel şart olarak gören 

hadisçilerin kabul etmesi mümkün olmayan bir husustu. Tarihçilerin özellikle isnadları 

birleştirerek (telfiku’l-isnad) kimin neyi dediğinin belli olmayacağı bir şekilde olayları 

anlatmaları bazen şahsi görüşlerini de eklemeleri, başka bir ifadeyle birçok malzemeyi tek bir 

olayın parçası haline getirmeleri de hadisçiler açısından kabul edilemez bir yaklaşımdı. (Yücel, 

2014, 267) Urve b. Zübeyr (ö. 94/713), Âsım b. Ömer b. Katâde (ö. 120/737), İbn Şihâb ez-

Zührî (ö. 124/741), Musâ b. Ukbe (ö. 141/758), İbn İshak (ö. 151/768) ve Vâkıdî (ö. 207/822) 

gibi Megâzî müellifleri eserlerinde bu yöntemi kullanmaktaydı. Önde gelen tarihçi İbn İshak 

hakkında Ahmed b. Hanbel’in “Metnin kime ait olduğunu açıklamadan bir hadisi aynı anda 

birçok kimseden rivâyet ediyor” (el-Askalanî, 1326: IX/43; Öz, 2008: 127-128, 181, 212, 257, 

320, 332-334; Yücel, 2014: 267) açıklaması hadisçilerin tarihçileri kullandıkları yöntemleri 

açısından eleştirdiklerini göstermektedir.415Bunların dışında özellikle İbn İshak’la ilgili olarak 

                                                             
415 Rivayetlerine tam güvenilmese de Buharâ başta olmak üzere Müslim, Ebû Davud, Tirmizî, Nesâî, İbn Mâce ve 
Ahmed ibn Hanbel gibi muhaddisler İbn İshak’tan hadis rivayet etmişlerdir.  
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tedlis suçlaması (Öz, 2008: 240-241) siyer ve tarihçilerin hadisçiler açısından isnad konusunda 

hassas olmadıkları şeklinde anlaşılmıştır. 

 

Hz. Peygamber’in(sav)  hayatını ve sözlerini araştıranlar aynı dönemde işe başlamışlar, elde 

ettikleri verileri kitaplarına almışlardır. Ancak mevzu’ hadislerin ortaya çıkmasıyla, Hz. 

Peygamber adına ortaya atılan sözlerin ona ait olup-olmadığı konusunda hadisçiler 

tarihçilerden ayrılmışlardır. Tarihçiler topladıkları bütün bilgileri herhangi bir tenkide tabi 

tutmadan kitaplarına alıyorlardı. Ancak hadisçiler topladıkları hadisler konusunda titiz 

davranarak senet ve metin yönünden Hz. Peygamber’e ulaştırmaya ve bu sözlerin Kur’an’ın 

genel prensibine uygunluğu üzerinde durmaya başlamışlardır. İlk dönemde hadisçiler ile 

tarihçilerin aynı kişiler olduğu da bir gerçektir.416 Bu durum da hadisçiler ile tarihçilerin 

aralarında bilgi bütünlüğünü sağlamak için beraber çalıştıklarını ve birbirlerine destek 

olduklarını göstermektedir.          

 

3.3. Siyer/İslam Tarihi’nin Kelamla İlişkisi ve Bilgi Bütünlüğüne Katkısı   

Temel İslâm İlimlerinin hepsi aynı kültür coğrafyasına aittirler ve hepsinin amacı, Kur’ân’ı 

daha iyi anlamak, dünya hayatında Müslüman’ın yaşamını anlamlandırmak ve öte dünyada 

ebedi mutluluğu kazandırmaktır. Her ne kadar birbirinden farklı konu ve metodolojiyi 

benimseseler de aynı gayeye hizmet etmektedirler. Dolayısıyla Kelâm, Fıkıh, Tefsir, Hadis gibi 

ilimlerin hepsi birbirinin rakibi değil destekçisidir ve aynı hedefe yürüyen yoldaşlardır. Bu 

ilimlerden herhangi birini üst bir konuma yerleştirme (eşref-i ulûm), diğerlerini ise 

değersizleştirme şeklindeki bir yaklaşım doğru değildir. (Yeşilyurt, 2014: 468) Bu bağlamda 

kelam ilminin İslam Tarihi ile ilişkisini ortaya koymaya çalışacağız. 

 

İslam’ın itikadî hükümleri üzerinde araştırma yapan kelam ilmi, problematik olarak ele aldığı 

bütün konuların ortaya çıkışlarıyla ilgili tarihî bir arka planı bulunmaktadır. Kelam ilminin 

araştırma alanına giren bu problemlerin çözümünde bilgi bütünlüğünün sağlanması için de 

tarihî verilerden istifade etmesi gerekmektedir. Yeni teşekkül eden İslam inanç sistemi, 

Müslümanların Arap Yarımadası dışına çıkıp farklı inanç ve kültürlerle karşılaşması 

neticesinde Kur’an ve Sünnet merkezli sisteminin temel ilkelerinin belirlenmesi gerekiyordu.  

                                                             
416 Buharî’nin Sahih’ten önce Tarih-i Kebir ve Tarih-i Sağir adında iki tarih kitabı yazması bunun bir göstergesidir. 
(Bkz. M. Mustafa el-A’zâmî, “Buharî”, DİA, 1992, C. 6, s. 368-372) 
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Özellikle Kur’ân’ın nüzul ortamında Arap yarımadasında başta müşrikler olmak üzere 

Hıristiyanlar, Yahudiler, Mecûsîler, Sâbiîler, Dehrîler ve Hanîfler yaşamaktaydı. Bunların tanrı 

inancı yanında peygamber, melek, ruh, cin, şeytan ve âhiret konularında tevhid akidesi ile 

bağdaşmayan inançları bulunmaktaydı. Bilindiği üzere tevhid inancının esasını Allah’ın birliği, 

ibadetin yalnızca O’na tahsisi, başkasından şefaat dilenilmemesi; nübüvvet inancının esasını 

peygamberin beşer oluşu, Allah tarafından seçimi, kendisine vahiy gönderilişi ve O’nun 

emrinde oluşu; ruh, melek, cin ve şeytan gibi varlıkların Allah’ın yaratığı, O’nun irade ve 

kudreti dâhilinde hareket eden varlıklar oldukları ve âhiretin esasını öldükten sonra dirilme, 

hesap, ceza ve mükâfatı içeren dârü’l-beka inancı oluşturmaktadır. Kur’ân, bu ve benzeri 

konularda tevhid inancına aykırı bulduğu hususları red veya tashih etmeyi hedeflemiştir. 

(Çelebi-Güdekli, 2014: 369) 

Önceki dönemlere ait olan inanç sistemleri tashih ederek tevhid merkezine oturtan İslam’ın 

kutsal kitabı başta kitap ehli olmak üzere bütün inançları tevhide çağırmıştır.417 Sahabenin inanç 

konusunda tutumunu, Hz. Peygamber’den(sav)  sonra özellikle Hz. Osman’ın öldürülmesi, 

Cemel ve Sıffin Vakaları sonucunda iman-amel ilişkisi, kader, İlahî sıfatlar, imamet gibi itikatla 

ilgili konuların tartışılması sırasında birtakım olaylar cereyan etmiştir. Bunlar üzerinde iyice 

düşünülmesi istikrarlı bir görüş ortaya koyabilmek için mutlaka dönemin konjonktürünün 

bilinmesi gerekir.  Dolayısıyla bu konularda bilgi bütünlüğünün sağlanması açısından mutlaka 

tarihi bilgilere ihtiyaç vardır.  

 

3.4. Siyer/İslam Tarihi’nin Fıkıhla İlişkisi ve Bilgi Bütünlüğüne Katkısı   

İslam’ın aile, miras, ibadet, muamelat gibi pratik hayatının esaslarını belirleyen Fıkıh İlmi’nin 

ele aldığı konularının da tarihî bir arka planı bulunmaktadır. Tefsir, Hadis ve Kelam gibi diğer 

İslamî ilimlerle sıkı bir ilişki içerisinde olan bu ilmin konularını aydınlatacak ilim İslam 

Tarihi’dir. Fıkıh, Tefsir, Hadis ve Kelam ilimlerinden destek alırken İslam Tarihi de doğru bir 

sonuca ulaşılması için yaşanmış tarihi olayları aktararak isabetli görüşler ortaya koymalarına 

yardımcı olmaktadır. Bu şekilde hem kendi içinde hem de diğer İslamî ilimlerle ilişkisin ortaya 

koyarak bilgi bütünlüğünü sağlamaktadır.  

 

  

                                                             
417 Bununla ilgili Kur’an’dan örnekler için bkz. Bakara, 2/41, 132-133; Âl-i İmran, 3/85, 179; Nisâ, 4/136, 170 
vd.  
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SONUÇ 

Hasan Hacak’ın dediği gibi İslâmî ilimlerden herhangi birinin tarihini sadece o ilmin sınırları 

içinde yazmak her zaman eksik bir yazım olacaktır. Aslında bütün manzarayı bilmeden 

manzaranın bir köşesini yorumlamak bizi her zaman doğru sonuca ulaştırmayabilir. Bu sebeple 

manzaranın tamamlanması için bu tür çalışmalar ve bunların vereceği sinerji ve himmet oldukça 

önemlidir. 

 

İslâm medeniyeti, Kur’ân ve Sünnetin anlamı, anlamlandırılması ve yorumlanması üzerine inşa 

edilmiş bir medeniyettir. Bu medeniyetin tüm kültürel katmanları, gerçekte bu iki kaynağın 

teorik ve pratik veçhelerinin çeşitli şekillerdeki tezahüründen ibarettir. Bu iki kaynaktan neşet 

eden kelâm, fıkıh usulü, felsefe ve tasavvuf gibi temel alanların, çok farklı hatta bazen birbirine 

zıt görünümler arz etmesine ilişkin ne kadar çok neden zikredilirse edilsin, sonuçta bunların 

hepsi anlam ve yorum inşa etme faaliyetlerine dayanmaktadır. 

 

İslamiyet’i bir ağaç kabul edersek, bunun kökü Kur’an (vahiy), dalları İslamî ilimler ve meyvesi 

de insanın dünya ve mutluluğuna ulaşmasıdır. İslam Tarihi de bu ağaca ışık vererek dalların 

yani İslamî ilimlerin daha iyi görünmesini sağlamaktadır. Aynı kaynaktan beslenen ilimler 

arasında metodolojik açıdan bazı farklılıklar olsa da aynı hedefe yürümektedirler. Bütün ilimler 

Kur’an’ın daha iyi anlaşılması için çaba sarf etmektedirler.  

 

İslam Tarihi boyunca ilk dönemden başlamak üzere İslam âlimleri Kur’an merkezli çalışırken, 

bilgi bütünlüğünü sağlamak için bütün ilimlerle iştigal etmişler ve eserler vermişlerdir. Gazali 

ile zirveye ulaşan bu gelenekte meselelere bütüncül bakılmış ve İslam’ın temel ilkelerine aykırı 

görüşler çok fazla görülmemiştir. İslam tarihinin klasik eğitim kurumları olan medreselerde 

bütün ilimler bir kişi tarafından okutularak bilgi bütünlüğünün sağlanmasına özen 

gösterilmiştir. Söz konusu disiplinlerden hiçbiri ihmal edilmemiş, dışarıda bırakılmamış, 

gereksiz ve lüzumsuz görülmemiş ve aralarında tam bir telâzüm (karşılıklı bağımlılık) ilişkisi 

söz konusu olmuştur; çünkü bu ilimler İslâm’ın teori ve pratiğinin kurucu disiplinleridir. Ancak 

Müsteşriklerin Hz. Peygamber’in(sav)  hayatını, Kur’an’ı ve İslamî ilkeleri inceleme alanlarına 

almalarıyla İslamî ilimlerde de yatay derinlik kaybedilerek dikey derinleşmeye gidilmiş ve 

bütüncül bir yaklaşım olmayınca da bilgi bütünlüğü sağlanamayarak aykırı görüşler ortaya 

çıkmaya başlamıştır.  

 

Günümüzde İslâmî ilimlerin ortaya çıkış döneminde hayatın değişik alanlarını paylaşarak inşa 

ettikleri insicam, hiyerarşi ve ortak dil korunamamış, birbirleriyle ilişki içinde olmadıklarından 
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bilgi bütünlüğü sağlamamış ve bazı kişilerin “ihtisas körlüğü”ne düşmesine sebep olmuştur. 

Doğru İslam’ın Müslümanlar arasında yaygınlaşması için de bu körlükten kurtulmamız 

gerekmektedir. Bundan kurtulmak da ancak “İslamî İlimler Akademisi” kurarak, burada 

bütüncül olarak araştırma yapılması ve eğitim verilmesi sağlanmalıdır. 

 

Bu ilimlerin daha iyi anlaşılabilmesi için referans olarak Hz. Peygamber’in (sav)  hayatından ve 

uygulamalarından bilgi aktarımı da Siyer ilmiyle olmuştur. Dolayısıyla Siyerin ana konusu olan 

Hz. Peygamber’in (sav)  hayatının bütün yönlerini derinliğine bilemeyen araştırmacıların, Tefsir, 

Hadis, Fıkıh ve Kelam ilimlerinin gerçek mahiyetlerine vakıf olamayacakları gerçeği ortaya 

çıkmıştır. 
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ÖZET 

Batı dünyasında şekillenen modern bilim, bilim çevresi tarafından günümüzde hakikatin tek ve 

tartışılmaz kaynağı olarak kabul edilmektedir. Modern bilimin temellerini oluşturan dünya 

görüşü hakikate ve doğru bilgiye ulaşma iddiasını, dini dışarda tutarak gerçekleştirmeye 

çalışmaktadır. Yalnızca nesnel, deney ya da gözleme dayalı yöntemlerle doğru bilgiye 

ulaşılabileceğini iddia etmekte; metafiziği ve vahyi bilgiyi kategorik olarak reddetmektedir. Bu 

bakış açısı, dini ve bilimi birbirine zıt ve uyuşamayacak iki ayrı olgu olarak 

değerlendirmektedir. Bu tebliğde öncelikle, batı dünyasındaki bilim anlayışının modern 

zamanlarda nasıl geliştiği ve dini bilgi kaynaklarına karşı bakış açısı tartışılacaktır.   Tek ve 

homojen bir bilimin olmadığı; değerlere, tecrübeye, ön kabullere, bağlama ve teknolojik 

gelişmelere göre bilim anlayışının da değişebileceği vurgulanacaktır. Böylelikle modern 

bilimin mutlak gerçekliğe ulaşmada tek kıstas olma iddiasının tutarlı olmadığı iddia edilecektir. 

Tüm bilgiyi tekeline almış, gerçekliği dışsal hislere indirgeyerek, kutsal olanı dışlayan 

pozitivist bir “bilimcilik” bakış açısının eleştirisi yapılacaktır. Sekülerleşen dünyada 

“bilimcilik”in pek çok sosyal, ekonomik, çevresel soruna yol açtığı; dini değerlerin gözetim ve 

yönlendirilmesinden uzak bir bilimin tehlikeli bir araca dönüşebileceği iddia edilecektir. 

Sonrasında batı kaynaklı “bilimcilik”e karşı, Müslüman düşünürlerin görüşleri 

değerlendirilerek, İslami değerlere sahip bir bilimin mümkün olup olmadığı tartışılacaktır. 

Burada özellikle İsmail Raci Faruki’nin (1992) tevhidi merkeze alan bilim görüşü ve modern 

bilimin bakış açısından farklılaştığı yönler üzerinde durulacaktır. İslami bir perspektife göre 

dini olan ve dünyevi olan ayrımı yapılamayacağı, Allah’ın dışarıda tutulduğu bir bilimin insanı 

doğruya ulaştıramayacağı iddia edilecektir.  Bu doğrultuda,  bilim ve dinin hakikati anlama 

çabasında birbirine zıt unsurlar değil, aksine tamamlayıcı olduğu ve bütüncül bir bakış açısı 

geliştirmek için ikisini ayrı değil, bir düşünmenin gerekliliği vurgulanacaktır. Bu tebliğde, 

genel kabul görmüş olan ve tartışılmayan “bilimcilik” düşüncesi eleştirilerek ve modern bilim 

ile İslam’ın bakış açıları karşılaştırmalı olarak incelenerek, bilimin değerlerden bağımsız 

olamayacağı, İslami değerlerin şekillendirdiği bir bilimin mümkün ve gerekli olduğu iddia 

edilmektedir.  

Anahtar kelimeler: İslam ve bilim, bilimcilik, bilim felsefesi, bilim ve din, bilgi bütünlüğü,  
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ABSTRACT 

Modern science that is shaped in the western world, is accepted as the only and indisputable 

source of truth today by the scientific environment. The worldview, which forms the 

foundations of modern science, tries to fulfill the claim of attaining reality and true knowledge 

by keeping religion out. It claims that only the right information can be reached by means of 

objective, experimental or observational methods; metaphysics and revelation are categorically 

denied and not accepted as a source of knowledge. This viewpoint regards religion and science 

as two separate phenomena that are opposite and incompatible. In this paper, I will firstly 

discuss how the scientific perspective in the western world had been developed in modern times 

and its viewpoint against the sources of religious knowledge. There is no single, homogeneous 

science; the concept of science may change according to values, experience, pre-assumptions, 

contexts and technological developments. Thus, I will suggest that the modern science’s claim 

of being the only criterion for achieving absolute reality is inconsistent. Then, I will criticize 

positivist "scientism", the monopolistic perspective that reduces the reality to external 

observation, excluding the sacred sources of knowledge. “Scientism” in our secularized world 

leads to many social, economic and environmental problems; a science far from being directed 

and guided by religious values could turn into a dangerous intermediary. Later I will evaluate 

the views of Muslim thinkers against the “scientism”, and discuss whether a science with 

Islamic values is possible. Here I will particularly focus on Ismael Raci Al-Faruqi's (1992) 

philosophical viewpoint on oneness and the differences between his works and modern science. 

According to an Islamic perspective, there is no division of religious and secular realities, in 

other words a science that God has been kept out cannot help humankind to reach reality. In 

this respect, I will argue that science and religion are not opposite, but complementary to each 

other in the sense of understanding the truth; and it is important to consider them together to 

develop a holistic viewpoint. By criticizing generally accepted and undiscussed "scientism" 

perspectives and discussing modern science and Islam in a comparative way, in this paper, I 

will claim that science cannot be independent from values; thus science with Islamic values is 

possible and necessary. 

Keywords: Islam and science, scientism, philosophy of science, science and religion, 

knowledge integrity 
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GİRİŞ 

Bilim, hayatımızın her alanında mutlak bir gerçeklik sunma iddiasıyla en güçlü argümanların 

sahibi durumunda. Herhangi bir konuda doğruluğunu ispat etmeye çalışan bir insan “bilimsel 

konuşuyorum” dediğine rastlamışızdır. Peki, nedir bu bilimsellik, doğruluk, gerçeklik? Bu 

kavramların tarihsel gelişimleri ve üstlerine yüklenilen anlamlar neler? Yine bu kavramların 

dinler ile olan ilişkileri tarihte nasıldı ve günümüzde nasıl? Bu çalışmada bu sorulara yanıt 

arayarak, günümüzde insanların hayat görüşleri ile bilim ve din arasındaki ilişkilerin nasıl 

şekillendiğini tartışmaya çalışacağız.  

 

1.Batı Biliminin Özellikleri  

İnsanoğlu tarih boyunca kendisi dışındaki dünyayı anlamlandırma çabasında hep bir İlahi 

kudretin varlığı kabulüyle hareket etmiştir. Bütün dinler, öğretiler, bilgelikler insanın bütünle, 

anlamla, yaratılışla, Allah’ın aşkınlığıyla bağlar kurmaya ve bu bağları anlamlandırmaya ve 

açıklamaya çalışmıştır. Bu dönemlerde bilim, ilim, hep bir aşkın İlahi varlık ile 

ilişkilendirilmiştir. Günümüzde dahi pek çok insan hala bu ilhamlar ile hayata bakmaktadır. 

Bunun tek istisnası ise Batı felsefesidir (Garaudy, 1970). 

 

Batı felsefesinin bu akımdan temel farkı olarak aşkın varlık olarak bir tanrıyı reddetmesini 

söyleyebiliriz. Burada bilimin araçsallığının üzerinde durmak gerekmektedir. Batı 

felsefesinden önce bilimin, sanatın, teknolojinin vb. daha yüksek bir gayeye hizmet eden araçlar 

durumunda olduğunun altını çizmek gerekmektedir. Bu araçların hizmet ettiği üst amaç ise 

insanın kendisine muhtaç olduğu İlahi varlıkla olan ilişkisini anlamlandırma ve tanıma 

çabasıdır. Batı felsefesinde ise insan aklı, her türlü muhtaçlıktan bağımsız, mutlak gerçeğe 

ulaşabilecek tek yol olarak kabul edilmektedir. Batı, her türlü aşkın varlığı reddederek, aklın 

hükümdarlığını ilan etmiştir (Berger, 2008). 

 

Batı felsefesinde olgunlaşan bu bakış açısı, Batı’nın modern bilim anlayışını inşa etmesinde 

önemli rol oynamıştır. Bu değişimin köklerine indiğimizde Descartes’e ve Kartezyen düalizme 

ulaşırız. Bilginin temelinde bulunan bilen ve bilinen ayrımını tanımlayan bu görüşe göre özne 

ve nesne birbirinden tümüyle bağımsızdır ve bir nesne hakkında objektif kriterlere bağlı olarak 

yapılan deney ve gözlemler ile doğru ve gerçek bilgiye ulaşılabileceği öne sürülmüştür. 

Ulaşılan bu bilginin evrensel olduğu ve bilgiye ulaşan araştırmacıdan, bilim adamından 

bağımsız olduğu iddia edilmiştir. İnsanın bilginin öznel kutbu, doğanın ise bilginin nesnel kutbu 
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olduğu ileri sürülerek (Bakar, 1999), deney ve gözlemin konusu olabilecek fiziki dünya dışında 

kalan tüm bilgiler kategorik olarak reddedilmiştir.  

 

Bilimsel gelişmelerin tetiklediği teknolojik ilerleme insanı tabiat üzerinde daha da hakim 

duruma getirmiştir. İlahi bir aşkın varlığın yönlendirmesinden yoksun olan bu bakış açısı 

Batı’da insan emellerine dayalı bir büyüme anlayışını doğurmuştur. Teknolojik gelişmelerin ve 

ekonomik büyümenin beraberinde getirdiği bu muazzam güç, Batı’nın kısa bir sürede tüm 

dünyayı egemenliği altına almasına neden olmuştur. Bu süreçte Garaudy’nin tanımına göre Batı 

dünyası Bilim’den bilimcilik’e doğru bir kayış göstermiştir.  

 

Bilim, insana tabiat üzerinde hâkimiyet sağlayan deneysel matematik yöntemler bütünüdür. Bu 

hâkimiyet geliştikçe ve maddi olarak büyük kazanımları beraberinde getirince (sömürgecilik, 

kapitalizm vb.) bilimin araçsal konumu yeni bir boyut kazanmıştır.  Bilimin de ötesine geçen 

bilimcilik, tüm bilimsel yöntemlerin meşru itibarını istismar etmek isteyen sakat bir inanışlar 

bütünü olarak ortaya çıkmıştır. Buna göre, bilimin somut ölçüm metotlarına, kavrama ve 

mantığa uymayan her şey kategorik olarak reddedilmiş; dinler, aşkın bir varlığa iman, sevgi 

gibi insan hayatının önemli boyutları önemsizleştirilerek gerçeklikten kopuk bireysel, sübjektif 

bakış açıları olarak değerlendirilmeye başlanmıştır. 

 

Bu anlayış dünyaya hükmetmeye başlayınca insanlar ve büyüme için büyüme hedefleri dünya 

için güzel sonuçlar doğurmamış, günümüzde ise adeta dünyayı bir intihara sürüklemektedir. Bu 

bakış açısı doğanın sınırlı kaynaklarını, sınırsız ve sonsuzca insanın tüketimine sunulmuş gibi 

değerlendirmektedir (Rees, 2002).  Savaşlar, yok edilen doğal kaynaklar, teknoloji bağımlılığı, 

nükleer silahlanma, açlık vb. tüm kötülükler Bilimcilerin iddiasının aksine Bilimsel ilerleme 

gerçekleştikçe azalacağına daha da artmıştır. Bunun da nedeni olarak da üst bir gayeden yoksun 

olmayı gösterebiliriz. Tanrıyı kategorik olarak reddeden Batı bilimi bir üst amaç olarak dinden 

boşalan yeri bilimcilik ile doldurmuştur (Garaudy, 1985).  

Bu noktada Bilim ile bilimcilik arasındaki ayrımın üzerinde durmak gerekmektedir. 

Günümüzde de tarihte de bilimin zararı sanılan şeyler bilimden değil bilimin bu çarpıtılmış ve 

neredeyse tutucu bir din haline getirilmiş yapısı yüzündendir (Garaudy, 1985). Bilim tabiatı 

anlamada kullanılan bir yöntemken, bunu araçsallığından kopararak bir gaye haline getirmeye 

bilimcilik denmektedir ve bunun iki ön kabulü bulunmaktadır: Birincisi her gerçekliğin belirli 

sınırlar içerisinde tarif edilebileceğini ileri sürer; ikincisi ise tabiatın tamamını fiziki kanunlar 

ile birbirine bağlı bir olgular bütünü olarak görür. Buna göre gelecek, geçmiş ve şimdiden 

oluşan fonksiyonunun bir uzantısından ibarettir. Newton’cu bu fizik anlayışına göre, eğer bu 
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fonksiyondaki tüm bileşenleri bilinebilirse geleceğin tahmin edilebileceğini iddia ediliyordu. 

Bu bakış açısı Bilim’e araçsallığının üstünde bir önem atfederek, onun gerçeğin tek ve en doğru 

kaynağı olduğu görüşünü ortaya çıkarmıştır. 

 

Doğa bilimlerine materyalist ve pozitivist temelde “bilimci” bakış açısı sosyal bilimlerde de 

uzunca süre hakim paradigma olagelmiştir. Günümüzde dahi pek çok sosyal bilim disiplininde 

yukarıda zikredilen sakıncalar bilinmesine rağmen, doğa bilimlerinin pozitivist yöntemleri 

uygulanmaya devam etmektedir (Bakar, 1999). İnsan davranışını da bir formülün bileşeni hale 

getirmeye çalışan bu yöntemle sosyal bir olguya yüklenen kavram o nesneyi tümüyle yeniden 

inşa etme gücüne sahip olmaktadır. Mantık ise bu nesnelere zorla giydirilen kavramlar 

arasındaki ilişkileri kurgulamakta, böylelikle bizlere insan hakkında insanın kendisi hariç çok 

şey öğretmektedir (Garaudy, 1985). En bilinen örnek olarak rational man varsayımını ele 

alabiliriz. İktisat teorisinin temelinde insanların kendi çıkarlarını gözeten ve çevrelerindeki 

değişkenleri analiz ederek, faydalarını maksimize edecek en doğru tercihleri yapacağı 

varsayılır. Hâlbuki gündelik hayatta bunun her zaman böyle olmadığını, aksine insanların 

genelde rasyonaliteden uzak davrandığını görürüz. Yine klasik iktisat teorisinde iş gücü üretim 

fonksiyonun bir parçasıdır ve çalışanlar adeta robot işçiler gibi algılanmaktadır.  Garaudy’e 

göre burada saklanan ön kabul şudur: “Bir yabancılaşma ve yönlendirme dünyasında, 

yabancılaşmış insan tasvirine “insan” adı verilir ve daha önce ortaya atılmış şey, “araştırma” 

sonunda tekrar bulunarak böylece “bilim” bayrağı altında yeniden bir aklama ve yönlendirme 

ideolojisi gerçekleştirilir.  

2.Batıda Din 

Bu kavramsallaştırma sürecinde Tanrı da artık bir hayat kaynağı ve aşkın varlık olmaktan 

çıkmış, bir kavram düzeyine indirgenmiştir. Batı’da aşkın bir varlığa insanın muhtaç olduğunu 

reddeden farklı bakış açıları gelişmiştir (Miller, 2017; Taylor, 2007). Bazı felsefeciler insanın 

kendi kendine yetebileceğini iddia etmiş, deney ve tecrübeye dayalı pozitivist bilimin insanın 

sorunlarını çözmede yeterli olacağını savunmuşlardır (Berger, 2008). Diğer bir kesim (Camus, 

1942; Sartre, 1943) ise fiziki dünyanın kendi kendine yetmediğini düşünmüş, tutarsız bulmuş, 

fakat aşkın bir gerçekliği, Tanrı’ya dayalı bir dünyayı kabul etmedikleri için mecburen 

kabullenmişlerdir. Teknolojik ilerleme ile Batı’nın dünyada kurduğu egemenliğin doğurduğu 

felaketlerin yanı sıra pozitivizmin Tanrı’dan soyutlama bakış açısı bu kesimde umutsuzluğu 

doğurmuş (Taylor, 2007); nihilizm, varoluşçuluk gibi akımları doğurmuştur. Garaudy’nin 

deyimiyle çağımızda vasıtaların bolluğu -  gaye yokluğu insanları ölüme sürüklemektedir. 
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Bir Tanrı’nın kabulü, akla indirgenemeyecek mutlak normların önceliğini kabul etmeyi de 

gerektirmektedir. Aklı temel referans olarak kabul eden Batı için ise böyle bir ön kabul dogma 

olarak nitelenerek reddedilmektedir.  Batı felsefesi ise hiçbir dogmanın esiri olmadığı, en 

rasyonel, en objektif ve gerçeğe en yakın bilim yapma metodunun kendilerinde olduğunu iddia 

etmektedir (Nonaka, 2005). Fakat bu ön kabul özellikle 20. yy. sonlarında tartışılmaya 

başlanmıştır. Thomas Kuhn (1962) Bilimsel Devrimlerin Yapısı adlı bilim ile ilgili düşünceleri 

kökünden değiştiren paradigma kavramını tanımlamıştır. Kuhn’a göre bilimsel çalışmaların 

üzerinde yer alan ve belli bir bilim adamı grubunu belli bir süre için yönlendiren paradigmalar 

bulunmaktadır. Bu paradigmalar, bilim topluluğunun belirli bir alanda sahip oldukları ön 

kabuller, paylaştıkları değerler, alışkanlıklar ve metotlardır. Paradigma, bilim adamına hangi 

metotları izleyeceklerini, hangi sorunları araştırma konusu edeceklerini söyleyen teoriler üstü 

hâkim perspektifi ifade etmektedir. 

 

Paradigmaların da kalıcı olmadığını, zamanla değiştiğini örneklerle açıklayan Kuhn, 

zihinlerdeki Bilimin kümülatif ilerlediği görüşünü değiştirmeyi başarmıştır. Kuhn’a göre bir 

dönemdeki hakim paradigmanın altında yapılan bilimsel çalışmalar, diğer bir dönemde başkaca 

bir paradigma altında yapılan çalışmalar ile kıyaslanamaz.  Örnek olarak Newton fiziğinin 

deterministik varsayımları ile günümüzdeki kuantum fiziğinin belirsizlik temelli varsayımlarını 

karşılaştırma konusu ettiğimizde, bu paradigmalar altında yapılan çalışmalar birbirleri ile 

kıyaslanıp ölçülemezler. Her ikisinin ön kabulleri birbirine zıttır. 

 

Bu çerçeveden bakıldığında Bilim’in mutlak bir hakikat olmaktan öte, daha doğruya ulaşmak 

için belirli bir zaman diliminde, belirli bir bilim cemaati tarafından, belirli ön kabuller, 

varsayımlar ve değerler ile yapılan bir çaba olduğu ortaya çıkmaktadır. Bilimsel analizler, 

veriler, sonuçlar mutlak hakikati değil, belirli şartlar ve bağlamlar altında ortaya çıkan ve henüz 

yanlışlanamadığı için sınırlı bir süre için doğru kabul edilen iddialardır. Bir bilim adamı dünya 

görüşünde, varsayımlarında, ön kabullerinde asla objektif olamaz, yalnızca bilim yapma 

metodunda objektif davranabilir. Diğer bir ifade ile bilimin bizzat kendisi öznel olan değerler 

içermektedir; objektif, genel geçer, evrensel bilgi diye bir şeyden söz edemeyiz (Popper, 2001).  

Kuhn, Popper gibi bilim felsefecilerinin düşünceleri irdelendiğinde, Garaudy’nin de ifade ettiği 

gaye, üst amaç tartışması daha anlamlı hale gelmektedir. Bilim en yüksek hakikat olmadığına 

ve zamanla bilimin tanım ve sınırları değişebildiğine göre, bilimi yönlendiren bir üst amaçlar 

bütünü olması gerekmektedir. İşte bu üst amaçlar bütünü, paradigma, değerler, gayeler; adına 

ne denirse densin, Batı’nın ve İslam’ın bilime bakış açısını birbirinden ayrıştığı noktadır.  
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3.İslami Bilimin Temel Esasları 

Tüm bu değerlendirmeler ışığında ayrımını yapmaya çalıştığımız bilim ve bilimin üst amaçları 

konusu, İslami bir bilim anlayışı geliştirmek için bir başlangıç noktası tesis edebileceği 

düşünülmektedir. Burada, bilimin bir araç olduğu ve kullanıldığı gayeye göre değerlendirilmesi 

gerektiğini vurgulamalıyız. İslam bir kişinin ne yapıp yapmamasıyla ilgilendiği kadar, onun ne 

bilmesi gerektiği ile de ilgilenir (Bakar, 1999). İslam’a göre bilimsel bilgi, bilgi 

kategorilerinden yalnızca bir tanesidir ve insanın hakikate ulaşma çabasına katkı sunduğu 

müddetçe İslamidir. İslami olmayan, bu hakikate ters, Allah’ın rızasına uyamayan gayeler ile 

yapılan bilimdir. Günümüzde bu ayrımı gözden kaçırmak bizi iki farklı hataya 

düşürebilmektedir. Birinci kesim, bilimsel yöntemler ile üretilen bilginin, hangi gayeyle 

kullanılacağına bakılmaksızın, İslam ile çelişemeyeceğini savunmakta; İslam’ı adeta bu türden 

üretilen bilimin dar çerçevesine mahkûm etmektedir. Genellikle buna tepki olarak yapılan bir 

diğer büyük hata ise, bilimsel bilgiyi kategorik olarak din dışı ilan etmektir. Her iki anlayış da 

İslam’ı daraltan, onun engin bakış açısını kuru tartışmalar içerisine hapseden özelliklere 

sahiptir. Bu iki anlayış İslam coğrafyasında günümüzde de etkisini göstermekte olup, 

yüzyıllardır süren bir gelenek – modernizm mücadelesi olarak kendini göstermektedir. Bu 

tebliğde ana hedefimiz, bilime paradigma düzeyinde İslam’ın nasıl bir perspektiften 

bakabileceğini tartışmaktır. Diğer bir ifade ile İslam’ın bilim yaparken olmazsa olmaz ön 

kabullerini, varsayımlarını, değerlerini ve normlarını irdelemektir. 

 

Öncelikle tebliğin başında belirttiğimiz kavramlardan olan, hakikat kavramının İslam’daki ve 

Batıdaki yerine karşılaştırmalı olarak bakmamız gerekmektedir. Batı hakikate bu yüzyıla kadar 

hep bilim ile ulaşılabileceğini iddia etmekteydi. Fakat özellikle fizik alanında yaşanan 

gelişmeler, bilimsel varsayımlar ile formüle edilemeyen, belirsizlik temelinde bir evrenin var 

olduğunu ortaya çıkardı. Böylesi bir evrende mutlak hakikati formüle etmek mümkün 

olmayacağından, metafizik açıklamalara gidilmesi neredeyse zorunlu hale geldi. Her ne kadar 

Batı’nın dine olan mesafesini koruduğunu ve bunun nedenlerinin Avrupa’nın karanlık 

dönemlerindeki Kilise uygulamaları olduğunu bilsek de salt akıl ve bilimsel metotlarla bir 

hakikat açıklaması yapmakta zorlandığını görmekteyiz. 

 

Batı’nın derin bir şüpheciliğe sürükleyen bu hakikati kavrayamama düşüncesi, İslam’da mevcut 

değildir. İslam, hakikati anlamanın anahtarı olarak imanı sunmuştur. İman, Gazali’ye göre 

bütün verileri ve gerçekleri hakikate ulaşmak için doğru bir perspektife yerleştiren bir 
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vizyondur. Batı’nın akla bakışı ile İslam’ın en temel ayrımı buradadır, İslam, akliliği iman 

temeline oturtur, bu temel olmazsa akliliğin dışına çıkılmış olur. 

İslam’ın hakikat bilgisini ise tevhid inancı temeline oturmuştur. İslam tüm varlığın, hakikatin, 

beşerin,  bilginin, Allah’ın birliği üzerinden dünyayı okumaktadır (Al-Faruqi, 1992). Hakikat 

her yolun kendisine çıktığı, her varlığın kendisine muhtaç olduğu ve kendisinde “bir”lendiği 

Allah’tır. İnsan, bu dünyaya bu hakikati kavramak için gönderilmiştir. Hakikatin bilgisine 

tevhid ile ulaşılabileceğini savunur İslam, bunun aksini savunan şüphecilik ise imansız bir aklın 

sınırlarına kendini hapsettiği için sınırları aşamaz. 

 

Hakikatin bir olduğunu kabul etmek, bizi Allah’ın da bir olduğu gerçeğine götürür. İlahi birlik 

ve hakikatin birliği aynı gerçeğin iki ayrı yansımasıdır, birbirinden ayrılamazlar. Faruki’ye 

(1992) göre tevhidi bilginin üç temel prensibi vardır: (1) gerçeklikle uyum göstermeyen her 

şeyin reddi, (2) nihai anlamdaki çelişkilerin reddi,  (3) yeni ve/veya karşı kanıta açık olmak. 

Birinci ilke dindeki her türlü bilgiyi eleştiriye açık tutarak, yalanı ve aldatmayı engeller. 

İnsanları teyit edilmemiş, heva ve heveslere dayanarak oluşturulmuş bilgilere karşı korur. Teyit 

edilememiş bir iddia Kur’an’a göre bir zann’dır ve çoğu haramdır, yasaklanmıştır. İkinci ilke 

insanı şüphecilikten kurtaran her türlü paradoksun ve çelişki gibi görünen olguların nihai 

anlamda reddedilmesidir. Benzer bir şekilde akıl ile vahiy arasında çelişki gibi görünen 

olguların, ya vahyi tam anlamıyla anlayamamaktan, ya da akıl ile ulaşılan bulguların gözden 

geçirilmeye muhtaç olduğundan kaynaklandığını ileri sürer.  Üçüncü ilke ise İslami bilginin 

temelinde bulunan tevazu ilkesidir, Allahu âlem (Allah en iyi bilendir) düsturu ile üretilen 

bilginin her daim eksikleri olabileceğini ve hakikatin bir âlimin idrakinin her zaman daha 

üzerinde olduğunu kabul eder (Al-Faruqi, 1992). 

 

Her ne kadar tek hakikatin Allah olduğu bilgisine sahipse de bunu tam anlamıyla idrak etmek 

mümkün değildir; çünkü bilgide ne kadar ilerlerse ilerlesin sınırlı bir fiziki yapıya sahip olan 

insanın bilemeyeceği, anlayamayacağı şeyler olacaktır. Batı’nın bilimsel bilginin ilerlemesinde 

de fark ettiği gibi, ne kadar çok öğrenirsek o kadar çok şey bilmediğimizin farkına varmaktayız 

(Popper, 1989). Fakat bu durum İslam düşünürünü Batı’da olduğu gibi şüpheciliğe götürmez; 

bilakis onun imanını kuvvetlendirir. Aklı bir sınırlı varlık olarak kabul eden İslam, onun 

temeline iman ilkesini oturttuğu içindir ki akıl sınırlarına ulaştığında, Hakikatin yüceliğini ve 

büyüklüğünü tefekkür ederek imanını artırır. “...Allah’a karşı ancak; kulları içinden âlim 

olanlar derin saygı duyarlar…” (Fatır -28) ayeti kerimesi de buna işaret ediyor olsa gerektir.  

İslam, hakikatin bilgisine ulaşma konusunda Batı’dan bir noktada daha ayrılmaktadır. İslam’a 

göre hakikate ulaşmada bilimsel bilgi yalnızca yollardan bir tanesidir. Bunun dışında pek çok 
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bilgi kategorisi vardır ve bunlarla da insan hakikat bilgisinin idrakine biraz daha yaklaşabilir.  

Keşfi bilgi, vahiy, ilham vb. pek çok bilgi kategorisi İslam’a göre kabul edilebilir yollar iken, 

Batı bu tür bilgileri kategorik olarak reddetmektedir.  İslam’da ister felsefi ister metafizik, ister 

pozitif ister sosyal bilimler, isterse sanat ve edebiyat olsun her çeşit bilgi vasıtasıyla ilim 

oluşurken, Batı’da hakim paradigma olan bilimcilik ile yalnızca bilimsel mantığa tecrübeye 

müşahedeye, kıyasa ve somut çıkarıma konu olan bilim hakikat kabul edilir (Şeriati, 2017). 

 

Bilgi çeşitleri birden fazla olmakla birlikte her türlü bilginin temelinde bulunan tevhid ilkesi, 

Allah’ı mutlak fail yapar. İnsanların eylemlerinin ahlaki değerliliği ya da değersizliği bireysel 

sorumlulukta olmakla birlikte, fiillerin yaratıcısının, ontolojik olarak var eden ve yok edenin 

Allah olduğunu kabul eder. İnsanlar her ne kadar var eder, yok eder gözükseler bile hiçbir 

fiilleri Allah’ın iradesi dışında gerçekleşemez.  Böylesi bir idrak insanı, kendi tabiatının 

dışındaki mutlak gücün varlığının idrake götürür ve her eyleminin arkasında o hakikati aramaya 

iletir. Tabiatın ilkelerini araştıran bir bilim insanı Allah’ın ilahi sevkini doğada gözlemlerken; 

sosyal bilimlerdeki bir araştırmacı da toplumsal ve kişisel düzeyde bu kutsal sevki görmüş olur 

(Al-Faruqi, 1992).  

 

Hristiyanlıkta Tanrı’nın âlemi bir saat gibi yaratıp, işleyişinde ise kendi haline bırakıp, tabiri 

caizse “dinlenme”ye çekildiği inancı, İslam’da yer bulmaz. İslam’a göre her an fail ve aktif bir 

yaratıcı vardır (Al-Faruqi, 1992). Örneğin, kuantum fiziğinin atom altı hareketlerindeki 

belirsizliği anlamlandırmaya çalıştığımızda Eşari atomculuğuna çok benzer bir teori ile 

karşılaşırız. Buna göre Allah tüm kâinatı her an yok etmekte ve aynı anda da var etmektedir. 

Bu atom düzeyindeki parçacıklarda gerçekleşen yok oluş ve var oluşlar zahiren fark edilemez. 

Eşari’ye göre her atomun bekası anlıktır, andan gelip geçerler. Varlığa gelişinin saniyesinde de 

yok olurlar.  Tabiat olaylarında bulunan düzenli görünüm de insan zihninin idrakine uygun 

olduğu için zahiren gözükür. Aslen bütün nedenler tek ve mutlak olan Allah’a bağlanır (Bakar, 

1999). 

 

Bu kısa örnekle de anlatmak istediğimiz, bir dünya görüşü olarak İslam’ın Allah’ı her türlü 

bilimsel faaliyetin merkezine oturttuğudur. Allah’tan bağımsız, seküler ve yalnızca materyal 

hedeflere, değerlere sahip bir bilim İslam’da kabul edilemez. Bununla birlikte, İslami bir 

bilimde araç olarak modern bilim yöntem ve metotlarının kullanılmasının bir sakıncası yoktur, 

hatta kullanılmalıdır da. İslam hiçbir zaman herhangi bir tür bilim metodunu yok saymamıştır. 

Eşyanın bilgisini ampirik yollarla elde etme konusunda İslam’ın modern bilime bir itirazı 

yoktur. Asıl itiraz, yöntem ve metodun üzerinde olan dünya görüşü, paradigma üzerinde 
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olmaktadır. Epistemolojik olarak çoğulculuğun, diğer bir ifade ile diğer bilgi edinme 

yöntemlerinin de geçerliliğini savunmaktadır. Paradigmal düzeyde bu vizyona sahip olmadan, 

Batı’nın kullandığı hiçbir metodoloji kullanılarak İslami bir bilim üretilemez (Bakar, 1999). 

İslam biliminin hedefi tabiatın birliğini yani onun tüm parçalarının birbiriyle ilişkili ve Allah’a 

bağlı olduğunu ortaya koymaktır (Bakar, 1999).  
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SONUÇ 

Yukarıdaki değerlendirmeler ışığında modern bilim ile İslami bilimi karşılaştırırsak; modern 

bilimde bilgi objektif bir süzgeçten geçerek; akıl, deney ve gözlem gibi yöntemler aracılığıyla 

kabul edilebilirdir. İslami bilimde ise bilgi hem akli, hem de vahyi yollarla gelebilir. Hakikat 

modern bilimde insandan bağımsız ve nesnel bir gerçeklik olarak kabul edilirken, İslam’da ise 

tevhid ilkesiyle, her yolun kendisine ulaştığı tek hakikat vardır, o da Allah’tır. Batılılar 

hakikatin kavranabilmesi konusunda ayrılığa düşseler de klasik pozitivist bakış açısına göre 

kavranabilirken (ki hâlâ hâkim ve ağırlıklı görüş budur) fizikteki yeni gelişmelerle ortaya çıkan 

kuantum fizikçilerine göre ise bir belirsizlik ilkesinin var olduğunu ileri sürmektedir. İslam 

hakikat konusunda herhangi bir şüpheciliğe yer bırakmayacak şekilde hakikatin Allah’ta bir ve 

var olduğunu a priori kabul ederken, insan aklının bunu tam olarak idrak etmekten aciz 

olduğunu ileri sürerler. Deney, gözlem, akıl gibi bilim yapma yöntemleri her iki görüşte de 

muteberken, İslami bilim buna ek olarak manevi bilgi edinme yöntemlerini de eklemektedir. 

Yine modern bilimin paradigmasını şekillendiren üst gayeler materyal temelli iken, İslami 

bilimin üst gayesi ilahidir, Allah rızasını gözetmek ve insanın yaratılış vazifesi olan halifeliği 

gerçekleştirmektir. (Tablo 1) 

 

 

Tablo 1 İslam ve Modern Bilim Perspektifleri Karşılaştırması 

 

 Modern Bilim İslami Bilim 

Epistemoloji Bilgi, objektif yöntemler 
aracılığıyla elde edilebilir 

Bilgi, objektif yöntemlerin yanı sıra 
vahyi bir kaynaktan da elde edilebilir. 

Ontoloji Hakikat, insan zihninin 
dışında, ondan bağımsız 
olarak vardır.  

Tevhid ilkesi: Hakikat her yolun 
kendisine çıktığı, her varlığın 
kendisine muhtaç olduğu ve 
kendisinde “bir”lendiği Allah’tır.  

Hakikat 

kavranabilir mi? 

İnsan aklı hakikati 
anlayabilecek tek araçtır.  

İnsan aklı hakikati tam anlamıyla 
kavramaya yetmez. 

Yöntem Deney, gözlem, akıl Deney, gözlem, akıl vb. yanı sıra 
manevi yöntemler de kabul edilir 

Üst gaye Materyal İlahi  

 

Özetle bu tebliğde vurgulanmak istenen, bilim ve din ilişkisini anlamaya çalışırken modern 

bilimin ön kabullerini daha yakından incelemenin gerekliliğidir. Öncelikle tek ve homojen bir 

bilim olmadığı; değerlere, ön kabullere, bağlama ve teknolojik gelişmelere göre bilim 

anlayışının da değişebileceği akılda tutulmalıdır. Modern bilimin değerlerden bağımsız, nesnel 
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ve hakikate ulaşmanın tek yolu olduğu fikrine karşı çıkılmış; temelinde Allah ve din ile ilişki 

kurmayan bir bilimin İslami olamayacağı ortaya konmuştur. Bu doğrultuda modern zamanlarda 

bilimle ilgilenen Müslüman araştırmacıların bilim – din ilişkisi ile ilgili bu tartışmalardan 

haberdar olması ve bilim yapmanın üst gayesini iyi tanımlamaları gerektiği düşünülmektedir.  
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 َمَالْسِْإلا ُمَُكل ُتیِضَرَو يِتَمْعِن ْمُكَْیلَع ُتْمَْمَتأَو ْمَُكنیِد ْمَُكل ُتْلَمَْكأ َمَْویْلا ﴿لئاقلا ´ دمحلا

 ھیلع لاقو  ]107 :ءایبنألا] ﴾ َنیَِملَاعْلِلً ةَمْحَر َِّالإ َكَانْلَسَْرأ اَمَو﴿ ]3 :ةدئاملا ﴾ ًانیِد

 هاور " ةفاك سانلا ىلإ تثعبو ةصاخ ھموق ىلإ ثعبی يبنلا ناك " :مالسلاو ةالصلا
ً امیلست ملسو نیدلا موی ىلإ مھعبت نمو ھبحصو ھلآ ىلعو ھیلع هللا ىلص .يراخبلا

 ً.اریثك
 نامیإ ،ةعیرشو ةدیقع وھف ،ةایحلا تالاجم لكل لماش عیرشت ،لماكتم جھنم مالسإلا

 .ةرخآلاو ایندلا ةداعسل ،ةلماعمو ةدابع ،ةفطاعو ركف ،نارمعو قالخأ ،لمعو

 مھمامإ هللا لوسر دمحم نوكی نأ لبقی نم نیملسملا نیب نم كانھ نأ لوقعملا نم لھ
   .الثم داصتقالا يف مھمامإ سكرام لراك نوكی مث ،ةالصلا يف

 ھجھنمو ،لماكلا يسایسلا ھجھنمو لماكلا يداصتقالا ھجھنم ھل مالسإلا نإ
 ةداعسلا ناسنإلل ققحی يذلا جھنملا كلذ ....ةایحلا تالاجم لك يف لماكلا يحالصإلا

 .ةرخآلا يف هداعم ىسنی الو ،ایندلا يف

 يف ءيش لك وھ لب ،ينغو بسك ،ءاضقو لدع ،ةلودو نید وھ لماش نید مالسإلاف
  .ةایحلا
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  ىلاعتو ھناحبس میكحلا هللا دارأ يوامس عرشك مالسإلا نأ  . انھ ةیلومشلاب دصقنو

 دعاوقلا ھل عضوف ،ةایحلا نوؤش میظنت و ناسنإلا تاجاحب يفی نأ عرشلا اذھ نم

 نیناوقلا يأ ،نامزلاو ناكملا بعوتست نأ اھنأش نم يتلا ةماعلا لوصألاو ةیلكلا
 فِصُو امو ،ةمألاو ةلودلاو عمتجملاو ةرسألاو درفلا ةایح مظنت يتلا مظنلاو دعاوقلاو

 كلذ قیقحت يف مھحاجنل الإ راھنلاب ناسرفو لیللاب نابھر مھنأب هللا لوسر ةباحص
 ةیعامتجالا فیلاكتلا نیبو ...و مایصو ةالص نم ةیدبعتلا رئاعشلا نیب طبرلا

 نیدجاس مھلیل نوضقی ، مھتایكولسو سانلا عقاو يف اھُراثآ رھَظت يتلا تالماعملاو

 بارحم يف ةدجاس مھحراوجو مھبولق لازت ال مث ،مھمایقو مھتالص يف ´ ةدابع
 حلاصلا لمعلا نأل "،مھلوح نم لك مدخی احلاص اكولسو اعفان المع مھراھن يف ةایحلا

 اھنوؤشو ایندلا لامعأ نیب لمكملا جوازتلاو عیدبلا قسانتلا نمكی اذھ يفو " ةدابع
 كرت نم الو ھترخآل هایند كرت نم مكریخ سیل "،اھتایناحورو ةرخآلا قاوشأ نیبو

 دجت اذكھو . ھنع هللا يضر سنأ نع ایندلا يبأ نبال لاملا حالصإ " هایندل ھترخآ
 نمآلا شیعلل ةعامجلا اھجاتحتو درفلا اھجاتحی يتلا مظنلا لك میوقلا نیدلا اذھ يف

 يف میعنلا تانجو هللا ناوضرب زوفللو ،ایندلا يف ةرقتسملا ةمیركلا ةایحلاو دیغرلا

 ،ةایحلا بناوج لك اھیف تلثمت  - مالسلاو ةالصلا ھیلع - لوسرلا ةیصخشف .ةرخآلا
 ةلود سیئر ناكو ،اًجوز ناكو ،ًابأ ناك - مالسلاو ةالصلا ھیلع - لوسرلاف

 ةماع ةیناسنإلل ثعبو ،ذفلا براحملاو مالسإلا شیجل ىلعألا دئاقلا ناكو ،اھسسؤمو
 ةیداصتقالاو ةیدابعلاو ةیدقعلا اھتایح بناوج لك يف اھمزلی ام هللا رمأب اھل عرشف

 ملعملاو يبرملاو يضاقلاو راشتسملا ناكو ،ةیسایسلاو ةیقالخألاو ةیعامتجالاو

 ةالصلا ھیلع - ھتافص رخآ ىلإ ...میحرلاو رباصلاو دھازلاو دباعلاو بذھملاو
 .ةایحلا بناوج لك تبعوتسا يتلا - مالسلاو

  ةیعقاولاو ةیلاثملا نیبو ةیداملاو ةیناحورلا نیب ةرخآلاو ایندلا نیب عمجت ةلاسر-1 
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 نوؤشو ةمألا نوؤشو عمتجملا نوؤشو ةرسألا نوؤشو درفلا نوؤش لمشت ةلاسر-2

 .ةیلودلا تاقالعلا نوؤشو ةلودلا

 ةلودلا ءانبو ماعلا نأشلا ىلإ دتمیو اھلیصافت قدأ نم ناسنإلا ةایح مظنی ةایح جھنم-3
  .ملاعلا لود ةیقبب ةیلودلا اھتاقالع میظنتو

 ھل ظفحت يتلا تاعیرشتلا ناسنإلل ررقی ثیح .ناسنإلا ةایح راوطأ لك لمشی-4
 ھتیبرت ىلإ ھتعاضرو هدلوم مث ،ھمأ نطب يفً انینج ھقلخ نم ةیادب ةیناسنإلا ھقوقح

 .ھسفن ةیاعرو لمعلا ىلعً ارداق حبُصیو أشنیو بشی نأ ىلإ ھتئشنتو

 نمزلا لمَشی وھف نوملسم مھنأ اونلعأ ءایبنألا لكف ً.اعیمج ءایبنألا نید مالسإلا-5
 .لبقتسملاو رضاحلاو يضاملا ھلك

 وأ مھدحول برعلل ةلاسر سیلو نیملاعلل هللا ةمحر ھنأل ممألا لكل نید مالسإلا-6
 .ةفاك نیملاعلل وھ لب مھدحو قرشلا لھأل

 میقتسی يتلا ةماعلا دعاوقلاو جھانملا مدق ثیح ةرخآلاو ایندلا نوؤش بعوتسا نید-7
 .ةفلتخملا اھتالاجم يف ةایحلا رمأ اھیلع

  .تاعیرشتلاو ماكحألاو تالیصفتلا مدقف

 مدق ناسنإلل ةلوھجم تناك يتلا تایبیغلا نم ریثكلا انل رسفو باجأ ةرخآلا رمأ ىفو
 ربقلا ىلإ حورلا جورخ ةیفیك نم ةیادب ةرخآلا يف ناسنالا ةایح نعً الماكً اروصت انل

 يف يئاھنلا رقتسملاو ةیدبألا ةایحلا ىلا ءاھتنا ،ھتالیصفتو هدھاشمب ةمایقلا موی ىلإ
 .رانلا وأ ةنجلا
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ABSTRACT 

Islam is an integrated approach, comprehensive legislation for all areas of life, it is a creed and 

law, faith and work, thought and passion, ethics and faith, worship and conduct, for the 

happiness of the world and the Hereafter.So, is it reasonable that there are among the Muslims 

who accept that Muhammad is the Messenger of Allah their imam in prayer, while Karl Marx 

is their imam in the economy. 

 

Islam has its complete economic approach, its complete political approach, and its complete 

reformist approach in all spheres of life. This is the approach that achieves happiness in this 

world and does not forget its meaning in the Hereafter. Islam is a comprehensive religion, it’s 

religion and state, Justice and Judgment, earning and wealth, even its everything in life. 

Mentioning to the inclusion in this context, we mean that Islam as a heavenly legislation, Allah 

Almighty wants this legislation to meet the needs of man and regulate the affairs of life. For 

this Islam established the general rules and general principles that would accommodate the 

place and time, i.e. laws, rules and regulations that regulate the life of the individual, the family, 

the society, the state and the nation. 

 

The companions of the Messenger of Allah were referred as monks at night and Knights in the 

daytime, because of their success in achieving that link between worship ritual including prayer, 

fasting ... etc. and the social costs and dealings that show their effects in the reality of people 

and their behaviors, as they spend the night times in prostration as worshipers of Allah in their 

prayers and qiyam, and still their hearts and feelings prostrated in the mihrab of life as good 

conduct and useful attitude serving all people around “because good deed is a worship” 

 

In this context lies the wonderful harmony and mating that complements the works of the life 

and its affairs and the afterlife and spirituality of the Hereafter. "It is not good for you to leave 

your life for the sake of your hereafter, nor to leave your hereafter for the sake of your life". 

Islah El Hal for Ibn Abi-Dunya from Anas may Allah be pleased with him. Thus, you find in 

this religion all the systems needed for individual and community to have a safe and good life 

and decent settled in the world, and to win the grace of Allah and gardens of bliss in the 

Hereafter. 

The personality of the messenger of Allah – peace be upon him- represented all aspects of life 

as he was a husband, a head of state and its founder. He was the supreme commander of the 

army of Islam and the great warrior. He was sent with a message to humanity in general, and 
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he proceeded by Allah's command in all aspects. He was the counselor, the judge, the educator, 

the governor, the teacher, the worshiper, the ascetic, the patient and the merciful ... to the last 

of his qualities - peace be upon him - that covered all the aspects of life.   

 

1. A message that combines the world and the Hereafter, the spirituality and materialism 

and the idealism and realism. 

2. A message including the affairs of the individual, family, community, nation, state, and 

international relations.  

3. A life approach that regulates human life from the most specific details and extends to 

public affairs and building the state and organizing its international relations with the 

rest of the world.  

4. Includes all phases of human life. Where the legislations that preserve human rights to 

the human being starting from his creation as an embryo in the mother's womb to the 

birth, breast feeding and to raise up until he grows up and becomes able to work and 

take care of himself.  

5. Islam is the religion of all prophets. All the prophets declared that they are Muslims, as 

Islam covers all times: the past, the present, and the future.  

6. Islam is a religion for all nations because it is the mercy of Allah to the world and not 

only a message to the Arabs alone or to the people of the East alone, but it is for all 

worlds.  

7. It’s a religion that realized the affairs of the world and the Hereafter and provided 

methodologies and general rules on which the order of life in various areas becomes 

straight. As Islam provided details, provisions and legislations.  

Regarding the issue of the Hereafter, Islam gave answers and explained to us many of the 

hidden facts which was like mysteries to mankind. Islam provided us with a complete 

conception of the life of man in the Hereafter, beginning with how the soul leave the grave to 

the Day of Judgment with its sights and details, ending in eternal and final life in heaven or fire. 
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 ةمدقم

 ،هرفغتسأو ھیلإ بوتأو ،هركشأو هدمحأ ،سانلل تجرخأ ةمأ ریخ انلعج يذلا ́ دمحلا 
 انیبن ىلع مالسلاو ةالصلاو ،ضرعلا موی كلملا كلامو ،ضرألاو تاوامسلا بر

 موی ىلإ ناسحإب مھعبت نمو ،نیرھاطلا نیبیطلا ھباحصأو ھجاوزأو ھلآ ىلعو دمحم
  :دعب امأ .نیدلا

 الو ھیف ةدایز ال ًالماك ًانید انل ھلعجو مالسإلل انادھ نأ انیلع هللا َمعِن ربكأ نم ّنإ
 ُمَُكل ُتیِضَرَو يِتَمْعِن ْمُكَْیلَع ُتْمَْمَتأَو ْمَُكنیِد ْمَُكل ُتْلَمَْكأ َمَْویْلا( :ىلاعت لاق ،ناصقن

 ھیف ةیلومّشلا هللا لعج ،ھیف بیع ال لماكتم ٌجھنم مالسإلاف ]3:ةدئاملا[ )ًانیِد َمَالْسِْإلا
 مّظنت يتلا ماكحألاو مظنلاو نیناوقلاو دعاوقلا ةیلومشلاب دصُقیو ؛ھصئاصخ مھأ نم

 تاّبلطتم ھل دسجلا اذھ ؛دسجوٍ حور نم ٌنّوكم ناسنإلاف ،عمتجملاو درفلا ةایح

 ىلإ عفترا ایندلا بح نم رّرحتو اھنم ّصلخت اّملكو ،ضرألا وحن ھبذجت تاوھشو
 ھبلقب امسو ،ضرألا لغاوش نع عطقنا ّھنأل ،ھقلاخب ھتلص كلذب تدادزاو ءامسلا

 .اھنع
 يف مالسإلا ةیعجرمب نمؤی نأ رخآلاو مویلاو ´اب نمؤی ملسم لك ىلع بجاولا نم

 قالخألاو ةیبرتلاو ةسایسلاو عامتجالاو داصتقالا لمشت يتلاو .ةایحلا يحانم لك

  .ةایح جھنمو ركفو ةفاقث مالسإلاف .تالماعملاو
 َنیِنِمْؤُمْلا ُرَِّشُبیَو ُمَوَْقأ َيِھ يِتَّلِل يِدَْھی َنآُْرقْلا َاذَھ َِّنإ[ :زیزعلا ھباتك يف ىلاعت هللا لوقی

 .]9 :ءارسإلا[ .]اًریِبَك اًرَْجأ ْمَُھل ََّنأ ِتاَحِلاَّصلا َنُولَمَْعی َنیِذَّلا
  ]89 :لحنلا[ .]ٍءْيَش ِّلُّكِل ًانَایْبِت َبَاتِكْلا َكَْیلَع َانْلََّزنَو[ :ىلاعت هللا لوقیو

 .خلا .داحلالاو ةینیداللا ةیناملعلا توغاطب رفكی نأ ملسم لك ىلع بجاولاو
 َكَِلذ َُلعَْفی نَم ُءاَزَج اََمف ٍضَْعبِب َنوُُرفَْكتَو ِبَاتِكْلا ِضَْعبِب َنُونِمُْؤَتَفأ[ :ىلاعت هللا لوقی

 .]85 :ةرقبلا[ .]ِبَاَذعْلاّ ِدََشأ َىلِإ َنوُّدَُری ِةَمَایِقْلا َمَْویَو َایْنُّدلا ِةَایَحْلا يِف ٌيْزِخ َِّالإ ْمُكْنِم
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 ىنعمب َھلمَشو .نیمضتلاو ءاوتحالا ينعی :ةغللا يف لومشلا مالسإلا ةیلومش -1

  .)عماجلا يناعملا مجعم( .ھنّمضتو ھّمعو هاوتحا

 ھجاتحی نأ نكمی ام لكل مالسإلا ةلاسر نیمضتو ءاوتحا ىنعت مالسإلا ةیلومشو

  .ناسنإلا

 :مالسإلا ةیلومشب ينعن اذام -2

 .اونمؤی مل وأ ھب اونمآ نیملسملا ریغو نیملسملاً اعیمج نیملاعلل ةمحر نید مالسإلا

 يملسلا شیاعتلا سسأو دعاوق عضوب نیملاعلل ةمحرو " مالسإلا هللا دنع نیدلا نإ "

  .نیدلا يف هاركا ال ھنأل ،مھتاءامتناو مھدئاقع فالتخاب مھنیب نمآلا
 ماكحألا( نم تاسایسو مظنو دعاوق نم اھیف امل ،ةلماشو ةعساو مالسإلا ةمحرو

 ةفسلفو ةایحللو نوكلل ةیلك قئاقح نم اھیف املو ،)يھاونلاو رماوألا / تاعیرشتلاو
 ،فوخ نم مھنمآو عوج نم مھمعطأ يذلا ،ضرألا ىلع نمآلا شیعلا دعاوقو ةایحلا

 يف هللا ةفیلخ نوكیل ،اھب عافتنالاو ناسنإلل اھریخست ةیفیكو ،تاقولخملا قئاقحو
 للزلا يف عوقولا نم مھتیامحو لضفألا وحن رشبلا ةایح نیسحتو ةیامحلو .ضرألا

 نع يناسنإلا لقعلا زجعی ةریثك ةلئسأل تاباجإ نم اھیف املو .لالضلاو فارحنالاو

 .تایدحتلا ةھجاومو لكاشملا لحل ةیلكلا دعاوقلا ریرقتً اضیأو .اھیلإ لوصولا
 يحانم لكلً ةلماش اھمیلاعتو اھنیماضم تءاج ةعیرشلا هذھ نأ يأ :ةیلومشلاب دصقنو

 تسیل يھف )ةیونعملاو ةیداملا( ،ةیورخألاو ةیویندلا قْلَخلا نوؤشِ عیمجو ،ةایحلا
 قلعتی ام لكل ةلماكتم ةموظنم كِلمت اھنإ لب ،يحطس جالعوأ ،ةینآو ةتقؤم تاعیرشت

 مھتاقالع تمظن كلذك مھبرب سانلا ةقالع تمظن اھنأ امكو ،ةایحلاو نوكلاو ناسنإلاب

 ،قالخأو كولسو ،عامتجاو ،مكحو ةسایسو ،لامو داصتقا نم ؛ضعبلا مھضعبب
 اھیف هللا َقلخ امو ةئیبلاب مَھتقالعو ،مالسو ،برحو ،ةیبرتو میلعتو ،تایانجو ءاضقو
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 اذھ يف ةایحلا ماظتناب ةلص اھل يتلا ةریثكلا بناوجلا نم اذھ ریغو .تانئاك نم

  .نوكلا

 :ضحم ٌّيحوُر نید مالسإلا نأ نییناملعلا معز نالطب-3
ّلعمل نیدلقملا- نیدلا ىلع نودقاحلا نویناملعلا جَّور دقل  نیقرشتسملا نم مھیمِ

 ىوس كِلمی ال مالسإلا نأ :اولاق امنیح – مھَّفل ََّفلو مھكلسم َكلَس نَمو نیرِّصنملاو
 راطإ يف روصحم وھف ،طقف ھبرو درفلا نیب ةقالعلا میظنت ىلع ٍروصقمٍ ّيحوُر ٍماظن

 ةدابعلا تویبو دجاسملا ناردج نع دیَزی الف هزواجت نإو ،ناسنإلل يردصلا صفقلا

 .نْولمعیو ،نوجّوری روُّزلاو لطابلا اذھ لثمل- مھمعز بسح-
 ،ًالثم نآلا ةدوجوملا ةینارصنلاك ؛مالسإلا ِریغ ىلع قبطنی نأ نكمی جیورتلا اذھ نإ

 22 حاحصإ ،ىتم لیجنإ(" ´ ´ امو ،رصَْیقِل رصْیقِل ام اوُطعأ" :اھلیجانأ لوقت يتلا
 ةرقف 20 حاحصإ ،اقول لیجنإو ،17 ةرقف12 حاحصإ ،صقرم لیجنإو ،21 ةرقف

25( . 
 لیجنإ(" ملاعلا اذھ نِم ْتسیل يتكلْمَم" :لاق ھنأ مالسلا ھیلع حیسملا ىلإ بسنتو

  .)36 ةرقف 18 حاحصإ ،انحوی

  .ةقیقحلا نع دعبلا لك دیعب اذھف ،ھب قَصُلی وأ-مھمعزب- ،مالسإلا ىلع قبطنی نأ امأ

 ِناردصملا امھو- ملسو ھیلع هللا ىلص- يبنلا ةَّنسو میركلا نآرقلا يف َرظانلا نإ
 جھنم ةیلومش كشلل ًالاجم عدی ال امب كرُدَیل ،ةیمالسإلا نیناوقلاو مظنلل ناسیئرلا

 صوصنلا لالخ نم كلذو ،مھداعمو مھشاعم يف قلخلا نوؤش ةفاكل ھمیظنتو مالسإلا

 نیرادلا يف ةدشارلا ةایحلا ملاعم سانلل مسرت يتلا ،ةعونتملا ةیعیرشتلا
 فرعیل ،ملسو ھیلع هللا ىلص نیلسرملا متاخ ةنسو ،میكحلا ركذلا تایآ يف لمأتملاو

 ةقیقحلا هذھ ىلع نھربی ام ةحیحصلا ثیداحألاو ةحیرصلا تایآلا لالخ نم كردیو
 ضحدیو ،ةیلومشلا ةیصاخ ،ةمیظعلا ةیصاخلا كلت ىلع حوضوب ریشیو ،ةعصانلا
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 نأش نع ثدحتت مل ،میركلا نآرقلا يف ةیآ لوطأ نإ ،مھلاثمأو نییناملعلا لیطابأ

 نم اذھ وحنو...ءاجرلاو فوخلا وأ ،رافغتسالا وأ ،هللا ركذ وأ ،ةالصلاك يحوُر

 ةیداصتقا ةیعیرشت رومأ نع اھیلت يتلا ةیآلا عم تثدحت لب ،ةضحملا ةیحوُّرلا رومألا
  :ىلاعت ھلوق يھو ،" نْیَّدلا ةیآ" :انؤاملع اھیلع قلَطأ ىتح ،ةماھ ةیئاضقو

 ٌبِتاَك ْمَُكنَْیب ُْبتَْكیْلَوُ هُوُبتْكَاف ىKمَسُم ٍلََجأ َىلِإ ٍنَْیدِب ُْمتَْنیَاَدت َاذِإ اُونَمآ َنیِذَّلا اَھَُّیأ َای ﴿
 ِقََّتیْلَو ُّقَحْلا ِھَْیلَع يِذَّلا ِلِلُْمیْلَو ُْبتَْكیَْلفُ 7َُّ ھَمَّلَع اَمَك َُبتَْكی َْنأ ٌبِتاَك َْبَأی َالَو ِلَْدعْلاِب

 ُعیَِطتَْسی َال َْوأ ًافیِعَض َْوأ اًھیِفَس ُّقَحْلا ِھَْیلَع يِذَّلا َناَك ِْنَإف ًائْیَشُ ھْنِم ْسَخَْبی َالَوُ ھَّبَرَ 7َّ

 ِنَْیلُجَر َانوَُكی َْمل ِْنَإف ْمُكِلاَجِر ْنِم ِنَْیدیِھَش اُودِھَْشتْساَو ِلَْدعْلاِبُ ھُّیِلَو ْلِلُْمیَْلف َوُھ َّلُِمی َْنأ
 ىَرُْخْألا اَمُھَادِْحإ َرَِّكُذَتف اَمُھَادِْحإ َّلَِضت َْنأ ِءَادَھُّشلا َنِم َنْوَضَْرت ْنَّمِم ِنَاَتأَرْماَو ٌلُجََرف

 ْمُكَِلذ ِھِلََجأ َىلِإ اًریِبَك َْوأ اًریِغَصُ هُوُبتَْكت َْنأ اوَُمأَْست َالَو اوُُعد اَم َاذِإ ُءَادَھُّشلا َْبَأی َالَو
 اََھنوُریُِدتً ةَرِضاَحً ةَراَِجت َنوَُكت َْنأ َِّالإ اُوبَاتَْرت ََّالأ َىنَْدأَو َِةداَھَّشلِل ُمَوَْقأَوِ 7ََّ دْنِع ُطَسَْقأ

ٌ دیِھَش َالَو ٌبِتاَك َّراَُضی َالَو ُْمتَْعیَاَبت َاذِإ اُودِھَْشأَو اَھُوُبتَْكت ََّالأ ٌحَانُج ْمُكَْیلَع َسَْیَلف ْمَُكنَْیب
َّلُعیَوَ 7َّ اُوقَّتاَو ْمُكِب ٌقوُُسفُ ھَِّنَإف اُوَلعَْفت ِْنإَو  :ةرقبلا ( .﴾ ٌمیِلَع ٍءْيَش ِّلُكِبُ 7ََّوُ 7َّ ُمُكُمِ

282( 

   
 ةیشاعملا رومألا رئاس ىلع ةَّنسلاو نآرقلا لامتشا-4

 ثیدحلا انمضت دق مالسلاو ةالصلا ھیلع يبنلا ةنسو میركلا نآرقلا نأ ٍفاخ ریغو "
 اعضوو ،سانلا نیب ةفلتخملا تالماعملا بناوجو ،ةیشاعملا رومألا رئاس نع

 ،ةبرشألاو ةمعطألاو ،راوجلاو ،ثاریملاو ،قالطلاو ،جاوزلاك ؛اھلوصأو اھدعاوق

ّدلاو ،بورحلاو تادھاعملاو ،دودحلاو ،ىروشلاو مكُحلاو ،ءاضقلاو  تَایِ
 عم بنج ىلإ ًابنج اذھ لك ،ةئیبلاو نوكلاو ،ءارشلاو عیبلاو ،ابرلاو ،صاصِقلاو

 لخدملا( " ةیدبعتلا رومألا رئاسو ،جحلاو مایصلاو ةراھطلاو ةالصلا نع ثیدحلا
  )50ص ،ةیمالسإلا ةعیرشلا ةساردل



482 
 

 

 :مالسإلا ةیلومشل ةیساسألا میھافملا-5

 .. ناكملاو نامزلا ةیلومش ىنعت نیدلا ةیلومش-1
 تاجایتحاو ةایحلا يحانم ةفاكل نیدلا ةیلومش ،ةایحلا نوئش ةفاكل ةینیدلا ةیعجرملا-2

 .. قلخلا
 .سانلا ةایح عقاو يف نیدلا ةماقإ ةرورض-3

 .. ةعیرشلل ةماعلا دصاقملا ةفرعمو مھف-4

 .. هاركإ ریغ نم نیملسملا ریغو نیملسملل مالسإلا ةیاعر تلمش-5
 ھئایحإل لمعنو وجرن امكو نآرقلا يف ىلاعتو كرابت هللا هدارأ امك مالسإلا ةیلومش-6

 :ةمألا میھافم ھیلع دحوتتف دیدج نم ھقیبطتو
 شیج ،ةوعدو داھج وھو .ىنغو بسك ،ةورثو ةدام .ةمأو ةموكح ،نطوو ةلود

 .ءاضقو ملع ،نوناقو ةفاقث وھو .ةلادعو ةمحر ،ةوقو قلُخ وھو .ةركفو
 میركلا نآرقلا يف ةیآ يتأت مل ،ءاوسب ءاوس ةحیحص ةدابعو ةقداص ةدیقع وھ امك

 .)تاحلاصلا اولمعو اونمآ( حلاصلا لمعلا نودب نامیإلا ىلع ضحلاب

 
 :ببسب تءاج يتلاو مالسإلا مھف يف ةیرصعلا تایلاكشإلا-6

 .حیحصلا يمالسإلا مھفلل دمعتملا ھیوشتلا-1
 بییغت ھیف دمعت نیح يف اھل لوقعلا تاحاس حتفو ةددعتملا میھافملاو راكفألا راشتنا-2

 ةصقانلا میھافملا نم ریثكلا لیج دعبً الیج نوملسملا ثراوتف حیحصلا يمالسإلا مھفلا

 .مالسإلا نع ةطولغملا وأ ةروتبملاو
 أدب مث نمو ةیسابعلا ةلودلا نم يناثلا فصنلا عم يمالسإلا داھتجالا باب فقو-3

 .سانلا ةایح عقاوو مالسإلا نیب يجیردتلا لصفلاو دعبلاو ماصفنالا
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 میدقت يف ةیعضولا ةیضرألا ةمظنألا لك داھتجاو ةایحلا تالاجم دیقعت عم ةصاخ

 ىدأ امم دجسملا لخاد ملسملا لقعلاو مالسإلا ھیف رصوح تقو يف ةفلتخملا اھلولح

 .ةرصاعملا سانلا ةایح نیبو مالسإلا نیب ریبك ماصفنا ىلإ
 .ھنم ءزج يف مالسإلا رصح ىنعمب مالسإلل أزتجملا مھفلا- 4

 :اولاق ،رصاعملا عقاولا يف مالسإلا نع ةطولغملا وأ ةروتبملا میھافملا ضعبل ةلثمأ
 ةیخیرات ةرتفب ھقیبطت مت ثیح ةایحلا رومأ ةرادإب ھل نأش الو طقف ةدابع مالسإلا-1

 نآلا امأ ،ةرتفلا كلت بسانی يسایسلاو يداصتقالاو يعامتجالا عقاولا ناك ،ةیضام

 رفكلا وھ اذھو( اھلً احلاص مالسإلا دعی مل ةفلتخملا ھتادیقعتب رصاعملا ملاعلا لظ يف
 .)ھنیعب

 دودح لخاد ھتیامحو هریدقتو ھمارتحاو ھظفحو ھسیدقت بجیو سدقم نید مالسإلا-2
  .نآلا ھشیعن يذلا ءيسلا عقاولا نعً ادیعب ھتیسدق ھل لظت نأ بجیو .طقف دجسملا

 ةایحلا تالاجمل تاراعشو تایرظنك ةماع میھافمو ةینآرق صوصنب ءاج مالسإلا-3
 .ةرصاعملا لایجألا عم بسانتی ال ةفلتخملا

 .ةسایسلاو نیدلا نیب لصفلا يأ .رصیقل رصیقل امو ´ ´ ام عد-4

ً ایمیلقإوً ایلحم سانلا نوئش ةرادإ يھ ةسایسلاو .ةایحلا وھ نیدلا نأب ملعلا عم(
 .ً)ایملاعو

 سانلا ایند نع لازعناو ایندلا يف دھزو ةدابعلا يف داھتجاو ةدیقعلل ءانب مالسإلا-5
 .طقف ةنجلاو هللا ءاقل ىتح كلذ ىلع ربصلاو ،ماثآلاو يصاعملا نعو

 ھقفو ثیدحو نآرق نم نیدلا مولع لیصحت يف مئاد داھتجاو ةفرعمو ملع مالسإلا-6

 .ةیلمعلاو ةیكولسلا ةایحلاب ھطبر نود طقف ریسو
 ،مالسإلا زعو دجم فلسلا اھیف شاع ،ةرطع ةیخیرات ةیحور ةلحرم مالسإلا ناك-7

 نوكن نأ ينعی( .طقف مھشیعو مھریكفت ةقیرط يف مھب ھبشتلاو قلعتلاو طابترالاو
 دب الف ،نیدلا موی ىلإ مئاق ءادعألل لاتقو داھج مالسإلا-8 )نییماصع ال نییماظع
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 ببسلا ةفرعم نود لاتقلل ةصرف اھیف رفوتی يتلا عارصلا قطانم نع ثحبلا نم

 .لاتقلل يماسلا فدھلا وأ يقیقحلا

 :مالسإلا يف قالخألا لومش -7
  

 براقألاو لھألاو سفنلا عم ةلضافلا قالخألاب يلحتلا ةرورضب ھعابتأ مالسإلا بلاط
 ببسب مالسإلا يف نیملسملا ریغ لوخدلً اببس كلذ ناكف ءادعألا عمو ناویحلاو

 يمالسإلا جذومنلا اوطعأو اھب ولحت امدنع نیملسملا يف اھوأر يتلا ةلضافلا قالخألا

 مسجلاب ةیانعلاك ھیحاون ةفاك يف درفلاب قلعتی ام قالخألا نم كانھو حیحصلا
 ةیانعلاك و   ،) اُوفِرُْست الَو اُوبَرْشاَو اُولُكَو ...( :ىلاعت لاق ھیلع ةظفاحملا ةرورضو

 ،)... ِضَْرْألاَو ِتاَواَمَّسلا يِف َاذاَم اوُرُظْنا ُِلق ( :ىلاعت لاق ھل هللا ھبھو ىذلا لقعلاب
 ،)...اوُرََّكَفَتت َُّمث َىداَُرفَو َىْنثَمِ َِّ< اوُمُوَقت َْنأ ٍَةدِحاَوِب ْمُكُظَِعأ اَمَّنِإ ُْلق ( :اضیأ لاقو

 اَھَمَھَْلَأف * اَھاَّوَس اَمَو ٍسَْفنَو ( :ىلاعت لاق اھعفاودو اھرعاشمو سفنلاب ةیانعلاكو
 قالخأ نم كانھ ،)اَھاََّسد ْنَم َباَخ َْدقَو * اَھاَّكَز ْنَم ََحلَْفأ َْدق * اَھاَوَْقتَو اَھَروُُجف

 َّنُھوُرِشاَعَو (       : ىلاعت لاق نیجوزلا نیب ةقالعلاك ةرسألاب قلعتی ام مالسإلا

 ،)..ً.اریِثَكً ارْیَخ ِھیِفُ 7َّ ََلعَْجیَوً ائْیَش اوُھَرَْكت َْنأ ىََسَعف َّنُھوُُمتْھِرَك ِْنَإف ِفوُرْعَمْلاِب
 ,)..ً.اناَسِْحإ ِھَْیدِلاَوِب َناَسْنِْألا َانْیَّصَوَو ( :ىلاعت لاق دالوألاو نیوبألا نیب ةقالعلاكو

 ِءَاتیِإَو ِناَسْحِْألاَو ِلَْدعْلاِب ُرُْمَأیَ 7َّ َِّنإ ( : لاعت لاق ماحرألاو براقألا نیب ةقالعلاكو
َّذُبت الَو ِلیِبَّسلا َنْباَو َنیِكْسِمْلاَوُ ھَّقَح َىبُْرقْلا َاذ ِتآَو ( ً:اضیأ لاقو )... َىبُْرقْلا يِذ  ْرِ

 تویبلا مارتحاو بادآلاك عمتجملاب قلعتی ام كلذك مالسإلا قالخأ نمو ،ً)اریِذَْبت

 اوُِسْنَأتَْست ىَّتَح ْمُكِتُوُیب َرْیَغً اتُوُیب اُولُخَْدت ال اُونَمآ َنیِذَّلا اَھَُّیأ َای ( :ىلاعت لاق ، اھتاروعو
ّلَُستَو  :ىلاعت لاق ھتالماعمو هداصتقاكو ,)َنوُرََّكَذت ْمُكََّلَعل ْمَُكل ٌرْیَخ ْمُكَِلذ اَھِلَْھأ َىلَع اوُمِ

ّفَطُمْلِل ٌلْیَو (  ْمُھُونَزَو َْوأ ْمُھُولاَك َاذِإَو * َنُوفَْوتَْسی ِساَّنلا َىلَع اُولَاتْكا َاذِإ َنیِذَّلا * َنیِفِ
ُ هُوُبتْكَاف ًىّمَسُم ٍلََجأ َىلِإ ٍنَْیدِب ُْمتَْنیَاَدت َاذِإ اُونَمآ َنیِذَّلا اَھَُّیأ َای ( ً:اضیأ لاقو ) َنوُرِسُْخی
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 عمتجملا ةسایسكو ,)ُ 7َُّ ھَمَّلَع اَمَك َُبتَْكی َْنأ ٌبِتاَك َْبَأی الَو ِلَْدعْلاِب ٌبِتاَك ْمَُكنَْیب ُْبتَْكیْلَو

 ِساَّنلا َنَْیب ُْمتْمَكَح َاذِإَو اَھِلَْھأ َىلِإ ِتَاناََمْألا اوُّدَُؤت َْنأ ْمُكُرُْمَأیَ 7َّ َِّنإ( :ىلاعت لاق ھمكحو

  "لَْدعْلاِب اوُمُكَْحت َْنأ
 

 ناسنإلا ىنب عم ناسنإلا ىلعً اروصقم سیل يقالخألا بناجلا نأ انل نیبتی قبس اممف
 ھیلع هللا ىلص لاق ، مئاھبلاك ءالقعلا ریغ عم لماعتلا نسح لمش لب عمتجملا عم وأ

 ال رانلا – اھببسب يأ – اھیف تلخدف تتام ىتح اھتسبح ةرھ يف ةأرما تبذع (:ملسو

 نعو ، ) ضرألا شاشخ نم لكأت اھتكرت يھ الو ,اھتسبح ذإ اھتقسو اھتمعطأ يھ
 امنیب ( :لاق – ملسو ھیلع هللا ىلص – هللا لوسر نأ – ھنع هللا ىضر– ةریرھ ىبأ

 اذإف , جرخ مث برشف اھیف لزنفً ارئب دجوف شطعلا ھیلع دتشا قیرطب ىشمی لجر
 لثم شطعلا نم بلكلا اذھ غلب دقل : لجرلا لاقف شطعلا نم ىرثلا لكأی ثھلی بلكب

 بلكلا ىقسف ىقر ىتح ھیفب ھكسمأ مث ءام ھفخ ألمف رئبلا لزنف ، يب غلب ناك ىذلا
 لك يف :لاقف ؟ً ارجأل مئاھبلا هذھ يف انل نإو هللا لوسر ای :اولاق ھل رُفغف ھل هللا ركشف

 نامیإلاو مالسإلا اذھ بعش نكلو ةدودحم ةیدبعتلا مالسإلا رئاعشو ،ً)ارجأ ةبطر دبك

 ىلص – هللا لوسر لاق :لاق – ھنع هللا ىضر – ةریرھ ىبأ نع ةددعتموً ادج ةریثك
 اھاندأو ،هللا الإ ھلإ ال لوق اھلضفأف ھبعش نوتسو عضب نامیإلا( – ملسو ھیلع هللا

 ةیانعلا مالسإلا يف زوجی الف ،)نامیإلا نم ةبعش ءایحلاو ،قیرطلا نع ىذألا ةطامإ
 نم ةیقالخألا لئاضفلا نأل لئاضفلاو قالخألا بناج لامھإو رئاعشلاو تادابعلاب

  .ةحیحصلا ةدابعلا ةرمثو ،قحلا نامیإلا بعش

 تاملكلا نم ةعومجم سیلو ،ضرألا ىلع ةایحلل ةقالطنا يمالسإلا جھنملا نإ
 لكب ،لماش ةایح جھنم وھ لب !!هافشلا اھلقانتت وأ قاروألا اھمضت يتلا میلاعتلاو

 ھیلع ةعیرشلاو الإ ،ىعدی نوكس الو ةكرح الو ،ضرفی لمع الو« .لومشلا يناعم
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 وھو الإ ،لبقتسملا يف عقی وأ يضاملا يف عقو يناسنإ لمع جرخی ال ثیحب ةمكاح

 .).41 ص 1 ـج يبطاشلل تاقفاوملا( »ھنع يھنم وأ ھب رومأم

 میظنتلاو ،ریمضلا يف داقتعالا لمشی« أزجتی الو مصفنت ال ةدحو يمالسإلا جھنملاو
 داسفإو قیزمت وھ ھلصف نألو ،نیدلا اذھ ةعیبط يف ةدحاو ةمزح ھنأل ،ةایحلا يف

 ةركفلا نإف كلذلو.).109 ص بطق دیس- يمالسإلا روصتلا صئاصخ( »نیدلا اذھل
 ًاقیبطت تقبط اذإ الإ عقاولا يف اھرامث يتؤت ال ،ةایحلا نع جھنملا اذھ اھمدقی يتلا

 .كولسو ةدابعو ةدیقع :ًالماك

 دحاو لصأ نم ناجرخی ناونص امھف ،ًانید مالسإلا نع لصفنت ال :ةلود مالسإلاو "
 درجم نیدلا سیلف..« )57 ,56 ص- رصاعملا يمالسإلا ركفلا تاھاجتا ةودن( "

 نع ةثحابلا ناسنإلا تاجاح نم ةیئزج ةجاح ضحم وأ ،ةایحلا بناوج نم بناج

 داوجلا دبع- رصم يف يسایسلا ركفلا روطت( »!!ءاعدلاب دجسملا لخاد متی عابشإ
 ھنم ءزج يأ لوانت نكمی قیرافتو ءازجأ يمالسإلا روصتلا سیلو« )21 ص نیسای

- ءزجلا اذھ لاصفنا نأل ،بناوجلا ةیقب نع ًادیعب ،هدحو- ھبناوج نم بناج يأ وأ-
 دیس- يمالسإلا روصتلا تاموقم( »ھتقیقحب بھذی لب .ھلامجب بھذی- بناجلا وأ

 نم ةلكشم ةیأ وأ ،ایاضقلا نم ةیضق ةیأل ھتجلاعم يف مالسإلا نإ   .)41 ص بطق

 لب .اھداعبأ نم دحاو دعبب متھی الو ،اھبناوج نم دحاو بناج ىلإ رظنی ال لكاشملا
 جھنم نإف ،انھ نمو .اھداعبأ )عیمج( نم اھجلاعیو ،اھبناوج )لك( نم اھیلإ رظنی

 تارغثلا ءلمو« اھتراضح ةدایقو ،ةیمالسإلا ةمألا ءایحإل لثمألا جھنملا وھ مالسإلا
 :لوألا :نیببسل كلذو ،ةبرغتملا ةیناملعلا لعفب ةیراضحلا اھتموظنم يف تثدح يتلا

 ھتیانع ،رارسألا ملاعو دوجولا قلاخ ،هللا دنع نم وھ امنإ ،ًایرشب سیل جھنملا اذھ نإ
 ىلع مئاق جھنم ھنإ :يناثلاو .ھیف نمو ھیف امب دوجولا تارذ نم ةرذ لك ىلإ لصت

 تاھاجتالا يفو .ةفاك ناسنإلا تاقاط كرحی وھو .ةنزاوتم ةطبارتم )ةیلومش( ساسأ
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 نسحم .د- يراضحلا رییغتلاو ةیمالسإلا ةیبھذملا( »اھنیوكت لصأ عم قفتت يتلا

 .)75 ص دیمحلا دبع

 دحلا ىلإ لصی لب ،ناسنإلا تاقاط )لك( لالغتسا ىلإ لصوتی« ھتیلومشب مالسإلاف
 نم لیلقلا ددعلل لوألا هدھع يف مالسإلا رامثتسا نإف كلذلو ،تاقاطلا هذھل ىصقألا

 عنص مھتاقاطل ىصقألا دحلا نم ةدافتسالاو لوصولا ىلع ھتردقو نیملسملا
 مھجھانم عطتست مل نیذلا رشبلا نم ءاثغلا لفاحج مامأو ،ضرألا ملاع يف بیجاعألا

 نكلو ،يرشبلا نئاكلا وھ يرشبلا نئاكلاف .ةنونكملا ةیرطفلا مھتاقاط رمثتست نأ

 يوبرتلا ءانبلا قیرط( سانلا جھنمو ،مالسإلا جھنم نیب ةفلتخمو ةنیابتم ةجیتنلا
  )89 ص يمشنلا لیجع .د- يمالسإلا

 وھ اذھ نأ يعدیو ةیئزج يف هرصحیو مالسإلا نع دحأ ملكتی نأ الوبقم دعی ملف

 ةدابع دبعتی صخش ،رضاحلا تقولا يف فسألل لصاح وھ امك ،طقف مالسإلا
 ،يمالسإ جھن ىلع ریسلا نع دعبلا لك دیعب ھتیب نكلو ،مایصو ةالص نم ةحیحص

 ةلص الو ،ھناریجب ھتاقالع الو ،ھئانبأل ھتیبرتو ھمامتھا الو ،ھتجوز عم ھتلماعم الف
 .حیحصلا مالسالا قالخأ عم قباطتی ،خلا ... ھمحر

 ةیمالسإلا ةدیقعلا نم اھتبستكا يتلا ةیتآلا صئاصخلاب ةیمالسإلا ةفاقثلا زاتمت-8

 لثملاو ىمسألا ةیاغلا اھنأ ىلع ةایحلا ىلإ رظنت ال ةیمالسإلا ةدیقعلا:ةینابرلا-1 :يھو
 اھتیاھنو ،ىمسم لجأب ةدودحم يھو تقؤم ضرعو لئاز لظ يھ امنإو ،ىلعألا

 ٍسَْفن ُّلُك ىَّفَُوت َُّمثِ 7َّ َىلِإ ِھیِف َنُوعَجُْرت اًمَْوی اُوقَّتاَو ﴿:ىلاعت لاق ،موتحملا توملا وھ
 دولخلاو ءاقبلا ھل يذلا دیحولا ءيشلا امنإو .]281 :ةرقبلا[﴾ َنوَُملُْظی َال ْمُھَو َْتبَسَك اَم

 .لامعألا حالصو ،حورلا حالصو ،بلقلا حالص ،حالصلا وھ ينافلا ملاعلا اذھ يف
 .])50-43 :ص( ،ةراضحلا تالكشمو مالسإلا ،بطق دیس :رظنا[

 َْلعَْفی ْنَمَوِ 7َّ ِرْكِذ ْنَع ْمُُكدَالَْوأ َالَو ْمُُكلاَوَْمأ ْمُكِھُْلت َال اُونَمآ َنیِذَّلا اَھَُّیأ َای ﴿:ىلاعت لاق

 ]9 :نوقفانملا[﴾ َنوُرِساَخْلا ُمُھ َكَِئلُوَأف َكَِلذ
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ٌ دُولْوَم َالَو ِهَِدلَو ْنَعٌ دِلاَو يِزَْجی َال اًمَْوی اْوَشْخاَو ْمُكَّبَر اُوقَّتا ُساَّنلا اَھَُّیأ َای ﴿:ىلاعت لاق

ِ َّ<اِب ْمُكَّنَُّرَغی َالَو َایْنُّدلاُ ةَایَحْلا ُمُكَّنَُّرَغت ََالف ٌّقَحِ 7ََّ دْعَو َِّنإ ًائْیَش ِهِدِلاَو ْنَع ٍزاَج َوُھ

 ھصئاصخ لكب دوجولل ةیمالسإلا ةفاقثلا روصت نأل كلذو ،]33 :نامقل[﴾ ُروَُرغْلا
 نم نوكلا ھل رخسو ،ضرألا يف ةفیلخ ناسنإلا لعج ´اف ،هللا نم دمتسم ھتاموقمو

 اذھ يفو .ينابرلا فیلكتلا بسح ضرألا ةرامعو ھتدابعب هرمأو ،ھعاتمو ھتدئاف لجأ
 ھتمارك نأ اذھ ىنعمو ،فیرشتو ھل فیلكتو ناسنإل اذھل هللا نم میركت ریخستلا

 ىلعو ،ھقیرط كولسو ناطیشلا عابتاب ھحور ثولی الأ ىلع نافقوتت امنإ ھتلیضفو

 يغبلا ضیضح ىلإ ةعاطلاو عوضخلا نم ةمزالتملا ةفالخلا ةبترم نم ردحنیّ الأ
   .نایصعلاو

 ،ةایحلاو نوكلاو ناسنإلل مالسإلا ةیلومش نم قلطنت ةیمالسإلا ةفاقثلا ةیلومشلا-2
 امھل لمعلا و ،ةرخآلاو ایندلا ةایحلا لمشیو ً،القعوً ادسجوً احور ناسنإلا لمشی وھف

 لمشیو ، .صصقلا ةروس  ( 77))ایندلا نم كبیصن سنت الو(،تقولا تاذ يف
 ´اب نامیإلا لمشی داقتعالا لاجم يفو ،نیرخآلابو ھسفنبو ھبرب ناسنإلا تاقالع

 لمشیو ،ردقلاو ءاضقلاو لسرلاو ةیوامسلا بتكلاو ةكئالملاب نامیإلاو رخآلا مویلابو

 يھتنی لومشلا نم ةریبكلا ةرئادلا هذھبو ،ھتاذ تقولا يف ةمألاو ةعامجلاو درفلا
 زكرت يتلاو ىرخألا تافاقثلا يف ةفرحنملا ةئطاخلا تاروصتلا ھتماقأ يذلا ضقانتلا

 وأ ،ةرخآلاو ایندلا نیب :نیمسق ىلإ ناسنإلا تمسق ثیح ،بناوجلا نم بناج ىلع
 عفدی يذلا رمألا ،ةیعامتجالا ھتاعزنو ةیدرفلا ھصئاصخ نیب وأ ،حورلاو دسجلا نیب

 .بارطضالاو قلقلاو ةریحلا ىلإ سفنلاب

 درفلا نیبو ةرخآلاو ایندلا نیبو حورلاو دسجلا نیب لماكت كانھ :طبارتلاو لماكتلا-3
 ،نیرخآلابو ھسفنبو ھبرب ناسنإلا ةقالع نیبً اضیأ لماكت كانھو ،ةمألاو ةعامجلاو

 لومش ىلع دمتعت ةیمالسإلا ةفاقثلا نإ اھنیب امیف ةطبارتم ھتاذ تقولا يف يھو
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 هذھ لكف داقتعالاو تاقالعلاو يرشبلا نئاكلاو لمعلاو ةایحلاو ناسنإلل مالسإلا

  ً،اضعب اھضعب لمكت رئاودلا

 َایْنُّدلا َنِم ََكبیَِصن َسَْنت َالَوَ ةَرِخْآلا َراَّدلاُ 7َّ َكَاتآ اَمیِفِ َغتْباَو ﴿:ىلاعت لاق :نزاوتلا-4 
 َنیِدِسْفُمْلا ُّبُِحی َالَ 7َّ َِّنإ ِضَْرْألا يِفَ داََسفْلاِ غَْبت َالَو َكَْیلِإُ 7َّ َنَسَْحأ اَمَك ْنِسَْحأَو

 ةداملا بلاطم نیبً اعئارً انزاوت تماقأ ةیمالسإلا ةفاقثلا نأ ينعتو ]77 :صصقلا[﴾
 بابسألاب ذخألا نیبو ،عمتجملاو درفلا نیبو ،ةرخآلاو ایندلا ةایحلا نیبو ،حورلاو

 .ىرخألا تافاقثلا رئاس يف امك رخآ رصنع ىلع رصنع ىغطی الف ،ردقلاب نامیإلاو

 ْمُكَانَْلعَجَو َىثُْنأَو ٍرََكذ ْنِم ْمُكَانَْقلَخ اَّنِإ ُساَّنلا اَھَُّیأ َای ﴿:ىلاعت لاق :ةیملاعلاو مومعلا-5
 مالسإلا ةلاسر .]13 :تارجحلا﴾ ْمُكَاْقَتأِ 7ََّ دْنِع ْمُكَمَرَْكأ َِّنإ اُوفَرَاَعتِل َلِئَاَبقَو ًابُوعُش

 اَمَو ﴿:ىلاعت لاق ،صصخت وأ ءانثتسا نود سانلا لك ةیادھلو نیملاعلل ةمحر تءاج
ّنِإ ُساَّنلا اَھَُّیأ َای ُْلق ﴿:ىلاعت لاقو ،]107 :ءایبنألا﴾ َنیَِملَاعْلِلً ةَمْحَر َِّالإ َكَانْلَسَْرأ  يِ

 ةیمالسإلا ةفاقثلا نأ ةیصاخلا هذھ ينعتو .]158 :فارعألا[﴾ ًاعیِمَج ْمُكَْیلِإِ 7َّ ُلوُسَر
 ،نوللا وأ سنجلا وأ ةیرصنعلا وأ ةیموقلا هدسفت ال ،دحاو سایقمب سانلا ىلإ رظنت

 ،ىرخأ نود ةمأب ةصاخ وأ نامز وأ ناكم يف ةرصحنم ریغ ،ةیملاع اھنأ ينعت امك

  .رشبلا لكل يھ امنإو
 :نیدقاحلا نیدحلملا ىلعّ دَّرلل ةیمالسإلا ةراضحلا صئاصخ زربأو مھأ-9

 بولقلاو سوفنلا ایند يف سرغی يذلا يحولا اھردصم ةینابر ةراضح اھنأ-1
 )قلطم دیحوت( ةراضح يھف ،هردق قح هرادقإو هدیحوتو ´اب نامیإلا ةقیقح لوقعلاو

 يف ةدحو كانھف ،ينامیإلا يدیحوتلا ھعباط تارایتلاو مظنلا لك ىلع يفضی

 ةرظنلا يف ةدحوو ،عیرشتلا يف ةدحوو ،ةیبوبرلاو ،ةیدوبعلا يف ةدحوو ،رعاشملا
 .نوكلاو ناسنإلل

 ً،اعیمج مدآ ينب مركتو ،سانلا لك بطاختل تءاج )ةیناسنإ ةراضح(- كلذك- يھ-2
 اسانجأ اھیحانج نیب تّمض دقو ،اھفادھأ يف ةیناسنإ ةعزن تاذ - كلذك - يھو



490 
 

 ترختفاو ،ةیبدألاو ةینفلاو ةیملعلا مدقتلا ناولأ ةعانص يف اھؤانبأ مھسأ ؛ةفلتخم

 قالخأ( ةراضح يھو-3 ةیواستمً اصرف مھتطعأو ،ًاعیمج مھب ةیمالسإلا ةراضحلا

 مراكم ممتیل ثعب ھنأب ھسفن- مالسلاو ةالصلا ھیلع- لوسرلا فصو دقو ،)ةقلطم
 ثبع نودو ،رییاعملا يف ةیجاودزا نود اھساسأ ىلعً اعیمج سانلا لماعت .قالخألا

 میق اھلك ،ةفعلاو ءافولاو قدصلاو لدعلاف ،ةیروطتلا وأ )ةیبسنلا( ىمسم تحت میقلاب
  ،ةقلطم ،ةیقالخأ

 ،نامیإلاو ملعلا نیب طبرت يتلا تایآلا تائم نآرقلا يفف )ملعو لقع( ةراضح يھو-4

 ملعلاو ،يحولاو لقعلا نیب مغانتم رزآتو ،لقعلا لامعإو ریكفتلاب دبعتلا ىلع ثحتو
 يتأی نكلو ،رمألا ةقیقح يف ھضقانی الو ،هدناسیو رخآلا دضعی اھلكو ،نیدلاو

 ،هدنس حصی ال امدنع وأ ،ءاوھألا ھیف لخدتت امدنع يحولا ةحص مدع نم مداصتلا
 ةنسلاو نآرقلاب لثمتملا ينابرلا يحولا ةقیقح مھف مدعو لقعلا ةیعوضوم مدع نم وأ

  .ةحیحصلا
 يعولا قیقحت يف فقت الو ،)ھلك يناسنإلا نادجولا( مرتحت ةراضح- اًضیأ- يھو-5

 سفنلاو ،رییغتلا يف رود اھل حورلاو ،ھقفلا يف رود ھل بلقلاف ،طقف لقعلا دودح دنع

 روعشلا يملاع نیب ةلماكتم ةدایقلاف ...ریخلا ىلإ دوقت ةیباجیإ سفن ةنئمطملا ةنمؤملا
  ورلاو بلقلاو لقعلاو يحولا ىُوق نیبو ،روعشاللاو

 نم ةراضح ھفرعت ملو نید ھفرعی مل يذلا )حماستلا( ىلع موقت ةراضح يھو-6
 عیمج عم تشیاعتو ،ةیمالسإلا ةراضحلا ھمئاعد تسرأو ھتفرع امك تاراضحلا

 .مھریغو باتكلا لھأ عم ،فئاوطلا

 لك نیب يدامو يونعم لماكتو )ةاواسمو ةمحرو لدعو قح( ةراضح يھو-7
ّلً ةَمْحَر َِّالإ َكَانْلَسَْرأ اَمَو ﴿:سانلا  نیملسملا ةعامج نیبو ،]107 :ءایبنألا[﴾ َنیَِملَاعْلِ

 عوضخلا مامأ ءاوسو ،مھتیناسنإو مھتیمدآ يف هللا دنع ءاوس ،ءاوس لكلاف ً.اضیأ
 ،ىوقتلاب الإ يمجعأ ىلع يبرعل لضف الو ،بارت نم مدآو مدآل لكلاف ،هللا ةعیرشل
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 ،كلذك عیمجلا عم لدع هللا باسحو ،عیمجلل لدع ءاضقلاف ،قحلاب الإ مھنیب زیامت الو

 نیب اعیمج سانلا فقی ثیح ؛ةالصلا يف نوواستم - مھتاقبط فالتخا ىلع - سانلاو

 ،ادحاو اسابل سانلا سبلی جحلا يفو ،ریمأ وأ میظعل ناكم صیصخت نود هللا يدی
 يندملا نوناقلا ماكحأ ىلإ تلقتنا اذإف ؛ادحاو اكسنم نودؤیو ،ادحاو افقوم نوفقیو

 ضرغلا وھ )لدعلا(و ،سانلا نیب ةقالعلا يف ةدئاسلا ةعرشلا وھ )قحلا( تدجو
 لك ھیلإ ءيفیل ؛نوناقلا ھلمحی يذلا ءاوللا وھ )ملظلا عفد(و ،عیرشتلا نم دوصقملا

 نم لكل ةدحاو ةبوقعلا تدجو يئازجلا نوناقلا ىلإ تلقتنا اذإف ؛مولظمو دھطضم

 .سانلا نم اھبكتری
 كلت تلظ لھ" ً:الئاق ةاواسملا هذھ ىلع يعابسلا ىفطصم روتكدلا ةمالعلا قلعیو •

 يفً اموی ھنالعإ ىركذب لودلا لفتحت ؛ممألا ةعرش يف ناسنإلا قوقح قاثیمك ًاقاثیم
 نم رھش لك يفو ،موی لك يفو ،ةعاس لك يف ىربكلا لودلا ھنھتمت امنیب ،ماع لك

 ؟"ةنسلا روھش
 ةروثلا ئدابم تسبتحا امك ،ھیف تنلعأ يذلا دلبلا يف ةسیبح ئدابملا كلت تلظ لھ •

 وأ اھمكح تحت ةعقاولا نادلبلاو اھتارمعتسم ىلع تمِّرحو ،اسنرف يف ةیسنرفلا

  ?اھبادتنا
 مداقلا هاری ام لوأ ،كرویوین يف ةیرحلا لاثمت بُصن امك ةدیدج لیثامت تبُصن لھ • 

 اھبُ أَزُْھیو ،ةیرحلا نعلب اھجراخ يف اكیرمأ لامعأ قلطنت امنیب ؛رایدلا كلت ىلإ
 49 ،48ص انتراضح عئاور نم ،يعابسلا ىفطصم( ؟رارحألا اُھقاشع دھطُضیو

 ةمحرلاو لدعلاو قحلا ئدابمل نیملسملا قیبطت ةعور ىلع ةیلمع جذامن كانھو

  )اھدعب امو 50 ص ،روكذملا باتكلا يف ءاش نم اھیلإ عجری ةاواسملاو
 نیب خراصلا ضقانتلا نم سكعلا ىلعف ...يفنلاب ةلئسألا هذھ لك ىلع ةباجإلاو

 لعفلا ةیمالسإلا ةراضحلا تمدق .ةیكیرمأوروألا ةراضحلا يف قیبطتلاو تاراعشلا
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 نیب ضقانتلا تربتعا امنیب ً،اضرفوً انید قیبطتلا تربتعاو ،لاوقألا عم قیبطتلاو

 .باذعلا دیدشو تقملا ھنوسرامی نیذلا قحتسی قافنلا نم- ةماع ةفصب- لمعلاو لوقلا

 ،لجرلاو ةأرملاو ،عمتجملاو درفلاو ،ایندلاو نیدلا نیب نزاوت ةراضح يھو-8
 .لقعلاو يحولاو ،ةداملاو حورلاو

 اھترظن عستتو ،ةایحلا نم سئایلا دھزلا ضفرت ةیباجیإو ةیویح ةراضح يھو-9
 .هللا مساب ضرألا ریمعتو ،ةرخآلاو ایندلا يف ةداعسلا قیقحت ىلع لمعلل

 اًریثك ابروأ تلقن اھنعو ،ىرخألا دئاقعلاو تاراضحلا عم لعافت ةراضح يھو-10

 نم تدافأو تلعافت دق ةیمالسإلا ةراضحلا نإف اًضیأو ،نونفلاو مولعلا نم
 .اھتقبس يتلا تاراضحلا

 ام لكب ھجتتو ،نوكلاو ،ناسنإلاو ،ةرخآلاو ایندلا مضت لومش ةراضح يھو-11
 .ھل كیرش ال نیملاعلا بر- ىلاعتو ھناحبس- ´ تایكولس نم اھیف

 الو ،عمتجملاو درفلا وأ ،لجرلاو ةأرملا نیب ال ؛مداصت ال لماكت ةراضح يھو-12
 .لقعلاو دسجلاو ةداملا تایضتقمو حورلا تایضتقم نیب

 :ایناث ،ھب نامیإ :الوأ :يلی ام انبلا مامإلا ركف يف وھ امك لومشلا اذھ وحن انبجاوو"

 يف مالسالا مھف :" باتك ـھأ "ھقیبطت ىلع لمع :اعبار ،ھیلا ةوعد :اثلاث ،ھیلع ةیبرت
 .هللا ھمحر زیزعلا دبع نیمأ ةعمج خیشلل" نیرشعلا لوصألا لالظ

  ،نامیإلا ةوالح هللا انقاذأ ،انحلاصم ىلع هللا ءاضرإ رثؤن امنیح
 هللا باتك :امھدعب اولضت نل نیئیش مكیف تكرت دق ينإ(( :مالسلاو ةالصلا ھیلع لاق

 ]ةریرھ يبأ نع مكاحلا[ ))ضوحلا َّيلع َادَِری ىتح اقرفتی نلو ،يتنسو

 ریغصلا عماجلا[ ))هایندو ھنید يف ھنمً اریخ هللا ھضوع الإ ´ً ائیش دبع كرت ام(( 
   ]لاقم ھیف دنسب رمع نبا نع

 :رعاشلا لوقی امك .امھاوس اّمم انیلإ بحأ ھلوسرو هللا نوكی نأ
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 باضغ مانألاو ىضرت كتیلو               ةرــیرـم ةایحلاو ولحت كتیلف

 بارـخ نیملاعلا نیبو ينیبو            رماع كـنیبو ينیب يذلا تیلو

 بارت بارتلا قوف يذلا لكویھ لكلاف دولا كنم ّحص اذإ
 .مكتایح يف قالخألا هذھ اوققح :نونمؤملا اھیأ ایف

 .انعطتسا ام میظعلا مالسإلا اذھ ىلع انلایجأو انسفنأ يبرنلف
 ھیلع ىبرتن ام قیبطت ىلع لمعنل مث .عمسنلو شقاننلو ركاذنلو ظفحنلو أرقنلو ملعتنلف

 ،ةھاجو يندز :لقی مل ً،الام يندز :لقی مل﴾ً امْلِع يِنْدِز ِّبَر ُْلقَو ﴿.لوأب الوأ انتایح يف

 باتكلا ذخ ىیحیل لاق ´اف ةوبنلا راخف لنت أرقاو ملعلا ّملعت ً،ادیدمً ارمع يندز :لقی مل
 ،ةوقب

 اْوَّلََوتَ الَوُ َھلوُسَرَوَ 7ّْ اُوعیَِطأْ اُونَمآ َنیِذَّلا اَھَُّیأ َای( لیزنتلا مكحم يف ىلاعت هللا لوقی
 َِّنإ }21{ َنُوعَمَْسیَ ال ْمُھَو َانْعِمَس اُولَاق َنیِذَّلاَكْ اُونوَُكتَ الَو }20{ َنُوعَمَْست ُْمتَنأَوُ ھْنَع

 ْمَُھعَمْسَّألً ارْیَخ ْمِھیِفُ 7ّ َمِلَع َْولَو }22{ َنُولِقَْعیَ ال َنیِذَّلا ُمُْكبْلا ُّمُّصلاِ 7َّ دنِع ِّباَوَّدلا َّرَش
 ِلوُسَّرلِلَوِ ِّ<ْ اُوبیَِجتْساْ اُونَمآ َنیِذَّلا اَھَُّیأ َای }23{ َنوُضِرْعُّم مُھَّوْ اوَّلََوَتل ْمَُھعَمَْسأ َْولَو

 }24{ َنوُرَشُْحت ِھَْیلِإُ ھََّنأَو ِھِبَْلقَو ِءْرَمْلا َنَْیب ُلوَُحیَ 7ّ ََّنأْ اوَُملْعاَو ْمُكیِیُْحی اَمِل مُكاََعد َاذِإ

    .)ِبَاقِعْلاُ دیِدَشَ 7ّ ََّنأْ اوَُملْعاَوً ةَّصآَخ ْمُكنِمْ اوَُملَظ َنیِذَّلا ََّنبیُِصت َّالً َةْنتِفْ اُوقَّتاَو
 .مھسفنأ نوسنیو ربلاب سانلا نورمأی نمم نوكن الأ ىلاعت هللا لأسأ

 .ضعبب رفكیو باتكلا ضعبب نمؤی نمم نوكن الأ ىلاعت هللا لأسن
 .نولعفی الام نولوقی نمم نوكن الأ ىلاعت هللا لأسن

 :رصاعملا يمالسإلا ركفلا يف مالسإلا ةیلومش :ةمتاخلا-10

  ةیعقاولاو ةیلاثملا نیبو ةیداملاو ةیناحورلا نیب ةرخآلاو ایندلا نیب عمجت ةلاسر-1
 نوؤشو ةمألا نوؤشو عمتجملا نوؤشو ةرسألا نوؤشو درفلا نوؤش لمشت ةلاسر-2

 .ةیلودلا تاقالعلا نوؤشو ةلودلا
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 ةلودلا ءانبو ماعلا نأشلا ىلإ دتمیو اھلیصافت قدأ نم ناسنإلا ةایح مظنی ةایح جھنم-3

  .ملاعلا لود ةیقبب ةیلودلا اھتاقالع میظنتو

 ھل ظفحت يتلا تاعیرشتلا ناسنإلل ررقی ثیح .ناسنإلا ةایح راوطأ لك لمشی-4
 ھتیبرت ىلإ ھتعاضرو هدلوم مث ،ھمأ نطب يفً انینج ھقلخ نم ةیادب ةیناسنإلا ھقوقح

 .ھسفن ةیاعرو لمعلا ىلعً ارداق حبُصیو أشنیو بشی نأ ىلإ ھتئشنتو
 نمزلا لمَشی وھف نوملسم مھنأ اونلعأ ءایبنألا لكف ً.اعیمج ءایبنألا نید مالسإلا-5

 .لبقتسملاو رضاحلاو يضاملا ھلك

 وأ مھدحول برعلل ةلاسر سیلو نیملاعلل هللا ةمحر ھنأل ممألا لكل نید مالسإلا-6
 .ةفاك نیملاعلل وھ لب مھدحو قرشلا لھأل

 میقتسی يتلا ةماعلا دعاوقلاو جھانملا مدق ثیح ةرخآلاو ایندلا نوؤش بعوتسا نید-7
 .ةفلتخملا اھتالاجم يف ةایحلا رمأ اھیلع

 نم ریثكلا انل رسفو باجأ ةرخآلا رمأ ىفو .تاعیرشتلاو ماكحألاو تالیصفتلا مدقف
 يف ناسنالا ةایح نعً الماكً اروصت انل مدق ناسنإلل ةلوھجم تناك يتلا تایبیغلا

 ،ھتالیصفتو هدھاشمب ةمایقلا موی ىلإ ربقلا ىلإ حورلا جورخ ةیفیك نم ةیادب ةرخآلا

 .رانلا وأ ةنجلا يف يئاھنلا رقتسملاو ةیدبألا ةایحلا ىلا ءاھتنا
 

 

  عجارملاو رداصملا

 .بطق دیس-ةراضحلا تالكشمو مالسإلا )1(
 (2) .يبطاشلل تاقفاوملا 

 )3(  .بطق دیس- يمالسإلا روصتلا صئاصخ
 (4) .رصاعملا يمالسإلا ركفلا تاھاجتا ةودن 
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 (5) .نیسای داوجلا دبع- رصم يف يسایسلا ركفلا روطت 

 (6) .بطق دیس- يمالسإلا روصتلا تاموقم 

 (7) .دیمحلا دبع نسحم .د- يراضحلا رییغتلاو ةیمالسإلا ةیبھذملا 
   .يمشنلا لیجع .د- يمالسإلا يوبرتلا ءانبلا قیرط (8) 

 .يعابسلا ىفطصم انتراضح عئاور نم )9(
 يف مالسالا مھف )11( نادیز میركلادبع ،ةیمالسإلا ةعیرشلا ةساردل لخدملا )10(

 لیجنإ(" )12( هللا ھمحر زیزعلادبع نیمأ ةعمج خیشلل" نیرشعلا لوصألا لالظ

 " )انحوی لیجنإ ،اقول لیجنإو ،صقرم لیجنإو ،ىتم

 ةعیرشلا موھفم

 
 مسالا اذھ قلُطأ دقو ،عنمو لحأو ددحو رمأ يأ َعَرَش لعفلا نم ةقتشم: ةغل ةعیرشلا

 ناكملا ىلإ قیقد لكشب ریُشیو ،سانلل رھاظلا يراجلا ءاملا يأ هایملا دروم ىلع
 ءاملا ناكم ىلإ ترضح وأ تءاج يأ لبإلا ْتعرشو ،ءاملا ھنم ردحناو باسنا يذلا
 ،مسالا اذھب میقتسملاو حضاولا قیرطلا وأ ةحضاولا ضرألا تیمُس امك ،هدروم وأ
 .ضومغلا نم ِلاخ حضاوو ددحم وھ ام لك ىلع لدی حلطصملا اذھ نأ يأ

 نم هدابعل ىلاعت هللا عرش ام ” اھنأب يوناھتلا اھفرع دقف  ًحالطصإلا يف امأ
 ةقلعتم تناك ءاوس ،ّملسو اّنیبن ىلعو مھیلع هللا ىلص ءایبنألا اھب ءاج يتلا ماكحألا
 ىمستو داقتعالا ةیفیكب وأ ،ھقفلا اھل نّودو ،ةیلمع ةیعرف ىمستو ،لمع ةیفیكب
 .“مالكلا ملع اھل نّودو ،ةیداقتعاو ةیلصأ

 ھنأ ىلا قیرف بھذف ھلوح ءاملعلا فلتخاو مھفلا ةغللا يف وھف  : ھقفلا امأ -
 رھوج ىلا ذفانلا قیمعلا قیقدلا مھفلا وھ ھنأ ىلا نوققحملا بھذو ، مھفلا قلطموھ
 " اثیدح نوھقفی نوداكیال موقلا ءالؤھل امف " ىلاعت لوقی كلذ يفو اھتقیقحو ءایشألا
 نیدلا يف ھھقفی اریخ ھب هللا دری نم" مالسلا ھیلع میركلا لوسرلا لاقو )78 ءاسنلا(
 ماكحالاب ملعلا " يعفاشلا ھفرع امك وھ حالطصالا يفو .يراخبلا حیحص "
 ھقفلاف رابتعإلا اذھبو - "ةیلیصفتلا اھتلدا نم بستكملا ةیلمعلا ةیعرشلا

 :ةعیرشلاریغ
 :امھ نیساسأ نیرمأ يف ىلجتی ھقفلاو ةعیرشلا نیب قرفلاف -
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 ، ةیقالخألاو ةیلمعلاو ةیداقتعالا ماكحألا لمشت اھنأل ھقفلا نم معأ ةعیرشلا نأ 1- 
 .طقف ةیلمعلا ماكحألا ىلع ھقفلا رصتقی امنیب

 وأ ،میركلا ھباتك يف هللا دنع نم ةلزنملا ماكحألا ينعت ةیمالسإلا ةعیرشلا نأ2  -
 .اھتفلاخم زوجی ال ّمث نمو ،ملسو ھیلع هللا ىلص ّھیبن ناسل ىلع
  :ناعونف ةیھقفلا ماكحألا امأ

 نم ةمولعملا ماكحألا لثم كلذو ،يداھتجالا بناجلا ھیف فعضی وأ مدعنی ام -أ
 .داھتجإ الب يعرشلا صنلا نم دافتست يتلا وأ ،ةرورضلاب نیدلا

 لیبق نم ربتعی ال ماكحألا نم عونلا اذھو ،يداھتجالا بناجلا ھیلع بلغی ام -ب
 ىلإ ةدنتسم تماد ام ةفلاخملا هذھ غوست لب ،ھتفلاخم زوجت ال يذلا يھلإلا عیرشتلا
 .كورتملا يھقفلا يأرلا لیلد نم ىوقأ لیلد
 

 عئارشلاب ةیمالسإلا ةعیرشلل نراقملا نإ  ةیمالسإلا ةعیرشلا صئاصخ مھأ- 
 هذھ زیمت يتلا صئاصخلا نأ صلختسی ةیعضولا نیناوقلا اذكو ةقباسلا ةیوامسلا
 : اھمھأ ةدیدع ةحمسلا ةعیرشلا

 ، مھرمأ كلامو رشبلا قلاخ هللا وھ ةعیرشلا لزنم :ردصملا ةینابر ةعیرشلا -1-
 وأ لھج وأ صقن وأ بیع لك نم يلاخلا لامكلاو لالجلا تافصب فصتملا وھو
 ةداعسلاو ةنینأمطلاو نمألا مھل ققحیو رشبلا اذھ رمأ حلصی امب ملاعلا وھو ، ىوھ
 كلذب مھمركو ةحضاو ةلاسر ضرألا يف مھلمحو ةددحم ةیاغل ھناحبس مھقلخ دقو
 ، ھقلخ ىلع رداقلا ، ھمكح يف میكحلا ،هرمأ يف فیطللا وھو ، ھقلخ نم ریثك ىلع
 ھملع نع بیغی ال ، ةرخآلاو ایندلا كلام وھو ، هدابعب میحرلا ، هریبدت يف میلعلا
  . رودصلا يفخت امو نیعألا ةنئاخ ملعی ، ضرألا يف الو تاوامسلا يف ةرذ لاقثم
 ةروص متأ ىلع لدعلاو ةمحرلاو لومشلاو لامكلاب فصوت هللا ةعیرش نإف اذھل
 ققحتی اھبو ، نامیإلل طرشو ةدیقعلا نم ءزجك ةعیرشلا هذھب ذخألاب نوبلاطم قلخلاو
 تاذ يف يھو ، ربكألا عزفلا موی نمألاو ةرخآلا يف ةداعسلاو ایندلا يف ریخلا مھل
 اھلثامی ال ، ةایحلا يف مارتحاو بولقلا يف ةبیھو سوفنلا ىلع ناطلس تاذ تقولا
 . رشبلا نع ردصی امم ءيش كلذ يف اھھباشی الو ماظن وأ نوناق
 عمتجملا ایاضق نم لصحی امو ةایحلا رومأ يف اھمیكحتو ةعیرشلا هذھب نامیإلا نإ مث
 ةعاطلا تایضتقمو نامیإلا طورش نم طرش ةعیرشلا هذھ مكحب میلستلاو ءاضرلاو
 يِف اُودَِجیَ ال َُّمث ْمَُھنَْیب َرَجَش اَمیِف َكوُمِّكَُحی ىَّتَح َنُونِمُْؤیَ ال َّكِبَرَوَ َالف { ىلاعت لاق ،
 يأل اذھ سیلو ، 65 ةیآلا ءاسنلا ةروس } اًمیِلَْست اوُّمِلَُسیَو َتْیََضق اَّمِم اًجَرَح ْمِھُِسفَْنأ
 نم لخدمو ةمیظع ةریرج ةردقلا عم ةعیرشلا هذھ كرتو  دوجولا يف يعضو ماظن
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 مكحل لیضفت يھ ذإ ، ةریبك ةمیرج هللا عرش ریغ ىلإ ماكتحالاو ، ناطیشلا لخادم
 ٍمَْوقِل اًمْكُحِ 7َّ َنِم ُنَسَْحأ ْنَمَو َنُوغَْبی ِةَّیِلِھاَجْلا َمْكَُحَفأ { ىلاعت هللا مكح ىلع ةیلھاجلا
 ھكلم يف ھل ةعزانمو ھلوسرلو ´ ةاداعم اھنأ امك، 50 ةیآلا ةدئاملا ةروس } َنُونِقُوی
 ملاظلا لھمی ھقلخ ىلع میلح هدابعب فیطل هللا نكلو ، ةیھولألا صئاصخ صخأو
 اَمَّنِإ َنوُمِلاَّظلا ُلَمَْعی اَّمَع ًِالفاَغَ 7َّ ََّنبَسَْحتَ الَو { ىلاعت لاق ھتلفی مل هذخأ اذإ ىتح
 . 42 ةیآلا میھاربإ ةروس } ُراَصَْبْألا ِھیِف ُصَخَْشت ٍمَْویِل ْمُھُرِّخَُؤی
 نوناق وأ ماظن هزرفی ام وأ نیینوناقلا نم تائیھ اھردصت يتلا نیناوقلاو ةمظنألا اما
 قیقحتو هدیوجت ھبابرأ لواح امھم وھف ، رشبلا عضوو ناسنإلا عنص نم يعضو
 اسكاع يتأی امنإو ، كلذ ققحی ال لادتعا ىلع ھب ةایحلا ةماقإو سانلا نیب ھب لدعلا
 ھتاعزنو ھلھج روصی امك تارثؤملا فلتخمب هرثأتو ناسنإلا صقنلو رشبلا روصقل
 ، ةقبط ىلع ةقبط ةحلصملً ابیلغت اھنوك نع ولخت ال ةیضرألا نیناوقلاف ، هءاوھأو
  . سنج ىلع سنجوأ
 رمألا ىلوتی يذلا نأو ،ضرألا رھظ ىلع ةفورعملا مظنلا لك كلذ يف يوتست
 باسح ىلع عاتمتسالاو ةیرحلا نم ردق ربكأ لانیل وھ ھحلاصل نیناوقلا غوصی
 وھف ، ضرألا نم عبنی نوناقلا ماد امو .قالخألاو میقلا باسح ىلع وأ ،نیرخآلا
 كلذبو ، ةدحاولا ةمألا يف نیبولغملاو نیبلاغلا نیب لاحلا تابلقتل ةضرعً امئاد
 .اھحلاصم ةیامحل ىوقألا ةقبطلا اھعضت نیناوقلاف
 تلصو امو رشبلا عنص نم ھنأل ؛ سوفنلا ىلع فیعض ریثأت ھل يعضولا نوناقلاو
 نونكی ال سانلا دجن اذل ؛ ةوھشلاو ىوھلاب ةبوشملا ةرصاقلا مھموھفو مھلوقع ھیلإ
 روثی نم انیأر لب ، ھماكحأل عوضخلاو ھتعاط بوجو نودقتعی الو ،ً امارتحا ھل

 ةیدوبع نم ھنأ دقتعی ھنأل ؛ ھیلع جورخلاو ھنأش نم صیقنتلل ىعسیو ، ھیلع
 تاقبطلا ضعب مكحت نم وأ ، ءافعضلا ىلع ءایوقألا قافتا نمو ، ناسنإلل ناسنإلا

 ، ةثیدحلا تایطارقمیدلا ببسب نیناوقلا يف زیحتلا ةرھاظ تفخ نئلو ، اھریغ ىلع
 يف نكت مل نإ ىتح يھو ، اھیف ةدوجوم لازت ال مكحتلاو دادبتسالا ایاقب نإف
 . اھقیبطت يفف اھصوصن

 :مومعلاب فصتت ةعیرشلا 2-
 ماوقأل ةصاخ تالاسر ملسو ھیلع هللا ىلص دمحم ةلاسرل ةقباسلا تالاسرلا تناك
 ءایبنألا صصق نع ثدحتی نیح نآرقلا نإف اذھلو ، ةددحم تاعامجو مھنیعب
 ةیآلا فارعألا ةروس } ِھِمَْوق َىلِإ اًحُون َانْلَسَْرأ َْدَقل { لوقی مالسلا مھیلع لسرلاو

 اًحِلاَص ْمُھاََخأَ دوَُمث َىلِإَو { 65 ةیآلا فارعألا ةروس } ًادوُھ ْمُھاََخأ ٍداَع َىلِإَو{ 59
 85 ةیآلا فارعألا ةروس } ًابَْیعُش ْمُھاََخأ ََنیْدَم َىلِإَو { 73 ةیآلا فارعألا ةروس }
 يف ةروصحم ھتمھم نوكتو سانلا نم ةفئاطو ھموق ىلإ ثعبی يبن لكف اذكھو ،
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 نامزلا دودحب ةددحم مھتالاسر تناكو . قحلا ةداج ىلإ مھدرو موقلا ءالؤھ ةیادھ
 . موقلاو ناكملاو
 سانجأ لكل ةماع هللا دنع نم تءاج اھنإف ملسو ھیلع هللا ىلص دمحم ةلاسر امأ
 فورظب ةدودحم يھ الو ةعامج الو موق اھب صتخی ال ، سنإلاو نجلل لب رشبلا
 ضرألا هللا ثری ىتح دلاخلا يقابلا هللا نید يھ لب ، رشبلا وأ نامزلا وأ ناكملا
 ةروس } ًاعیِمَج ْمُكَْیلِإِ 7َّ ُلوُسَر ّيِنِإ ُساَّنلا اَھَُّیأ َای ُْلق { ىلاعت لاق اھیلع نمو
 } اًریَِذنَو اًریَِشب ِساَّنلِلً ةَّفاَك َّالإ َكَانْلَسَْرأ اَمَو { ھناحبس لاقو 158 ةیآلا فارعألا

 نھطعی مل اسمخ تیطعأ ( مالسلا ھیلع میركلا لوسرلا لاقو ، 28 ةیآلا أبس ةروس
 امیأف اروھطو ادجسم ضرألا يل تلعجو رھش ةریسم بعرلاب ترصن يلبق دحأ

 يلبق دحأل لحت ملو مناغملا يل تلحأو لصیلف ةالصلا ھتكردأ يتمأ نم لجر
 ) ةماع سانلا ىلإ تثعبو ةصاخ ھموق ىلإ ثعبی يبنلا ناكو ةعافشلا تیطعأو

 لك نأ ثیدحلا اذھ يف ملسو ھیلع هللا ىلص هللا لوسر ربخأ دقف ، يراخبلا حیحص
 نجلا نیلقثلا ىلإ ثعب دقف مالسلا ھیلع وھ امأ ةصاخ ھموق ىلإ ثعبی ناك يبن
 كلذك ثعب مالسلا ھیلع احون نأ ىلا يدوادلاك ءاملعلا ضعب بھذو ، ةماع سنإلاو
 .سانلا ةفاك ىلإ
 راتخاو ، مھنم يبن يف اھلعج ثیح برعلا اھب هللا صتخا نإو ةعیرشلا هذھو
 ثیح ملعأ هللاو ؛ ةیرشبلا ةعامجلا هذھل فرش ھنإف ةلاسرلا هذھل انامجرت مھناسل
 برعلل ةماع تءاج اھنكلو ، نیدلا اذھب مایقلاب طبترم فرش وھو ، ھتلاسر لعجی
 . مھتافاقثو مھتاداعو مھتاغلو مھسانجأ فالتخا ىلع مجعلاو

 : ةیعقاولاب فصتت ةعیرشلا3-  
 ، عقاولاب متھت ةعیرش يھف ةیعقاولا ةحمسلا ةیمالسإلا ةعیرشلا صئاصخ مھأ نم
 نم ةلاح لكل يطعتو ، اھثادحأ عم لعافتتو ، اھلكاشم جلاعتف ةایحلا عم كرحتتو
 لماعتتو ، ماكحألاو صوصنلا نم اھقفاوی ام نوملسملا اھشیعی يتلا عقاولا تالاح
 ماكحألا نم اھبسانی امب نوملسملا اھب ّرمی يتلا لحارملا نم ةلحرم لك عم
  لولحلاو
 لوسرلا بلق ىلع يحولا لوزن ةظحل ذنم مالسإلا خیرات ةسارد يف قمعتی نمو
 لكلو ،ةددعتم لحارمب رم دق هدجی ،اذھ انموی ىتحو ملسو ھیلع هللا ىلص میركلا
 ةلحرملا ریغ يھ ،ةیكملا ةلحرملاف ،اھب زیمتت يتلا اھحمالمو اھصئاصخ ةلحرم
 ةلحرملا ریغً اعطق يھو .ةیومألا ةفالخلا ریغ يھ ،ةدشارلا ةفالخلاو .ةیندملا
 . اذكھو ةینامثعلاو ةیسابعلا
 ، ملسو ھیلع هللا ىلص هللا لوسر اھب رم يتلا ةیكملا ةلحرملاً الثم انذخأ ولف
 ، فاعضتسالا ةلحرم اھرابتعا نكمی يتلاو ، مھیلع هللا ناوضر ماركلا ھباحصأو
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 يف نوكی دق ، تایولوألا نم ددحم ملسب زیمتتو ، ةنیعم تافصب فصتت اھاندجول
 نكل. نیدلا اذھ تاعبت لمحل ةلھؤملا ةبلصلا ةدیقعلا ءانبو ، هللا ىلإ ةوعدلا اھالعأ
 عوضوم الو ھتیمھأ ىلعً الثم داھجلا عوضوم ةلحرملا هذھ يفً احورطم نكی مل
 مدخی امب الإ ، ةفورعملا اھلیصافتب تادابعلا ةماقإ ىتح الو ، ھقفلا وأ ، ملعلا
 مالسإلا مھفت يتلا ةیصخشلا ءانب اھسأر ىلعو ، ةلحرملا هذھل ةیساسألا فادھألا
 .ھفیلاكت ىلع ربصتو
 ، عقاولا مھفو ، ةلحرملا ھقف نال لب ، ةیمھأ تاذ ریغ رومألا هذھ لثم نال سیل
 . تایقبسألاو تایولوألا ملس يف ةلودجلا هذھ لثم ىضتقا
 تایطعملا تریغت ، نیكمتلا ةلحرم ربتعت يتلاو ، ةیندملا ةلحرملا تءاج املو
 ةجاح تزرب ،ءانبلاو ةوعدلا رارمتسا عمف . فرظلاو ناكملاو نامزلا ریغتب
 ةلودلا نع دوذلاو ،ةئشانلا ةوعدلا ةیامحل كلذو ،هللا لیبس يف داھجلل ةلحرملا
 عقاولا اذھ عم ةمجسنم ،تاھیجوتلاو ماكحألاو صوصنلا تءاج دقف كلذل .ةدیلولا
 .میظنت امیأ ھلً ةمظنمو ،دیدجلا
 ةكرح تعسوت ،ىلعألا قیفرلا ىلإ ملسو ھیلع هللا ىلص میركلا لوسرلا لاقتنإ دعبو
 ةیسایسلاو ةیركسعلا تایوتسملا ةفاك ىلع ةیمالسالا ةلودلا تمدقتو ،حتفلا
 ،مولعلا ةكرح ىلا ةجاحلا ترھظف ،ةریثك قطانم يف تعسوتو .ةیداصتقالاو
 كلذ بعوتسیو ،لئاھلا مدقتلا كلذ يزاوی امب ،ةمجرتلاو ،نیودتلاو ،فیلأتلاو
ً اباب اودجی مل نیذلا ، تاقاطلا باحصأ نم فالآلا فكع اھدنع .عساشلا عسوتلا
 ، ملعلا بلط يف الإ داھجلاو ةلودلاو ةوعدلا اوفُك نأ دعب مھتاقاط ھیف نوفرصی
 مھل باط ام نوجرختسی ، ھقامعأ يف اوصاغو ، ھججل يف اورحبأو ،ھیلع اوفكعف
 . هرردو هزونك نم
 تسیل ىرخأ ایاضق روصتی أدبف ، هرصع يف ةفورعملا ایاضقلا دفنتسأ نم مھنمو
 ، )نّویأرآلا( مھیلع قلطأ نیذلا مھو ، ةبسانملا لولحلا اھل عضیل ،ً الصأ ةدوجوم
 مالكلاو ةفسلفلاو ثیدحلاو ھقفلا مولع نم لئاھلا ثارتلا كلذ انیلإ لصو ىتح اذكھو
 . اھریغو
 دیزملا ترھظ ، نیملسملا ىلع ایندلا باوبأ حاتفناو ةیمالسالا ةلودلا رارقتسا عمو
 وعدتو . ایندلا ىلا نوكرلا ةبغم نم ةمألا رذحت يتلا ، ةصلخملا تاوصألا نم
 لمعلاو ، لیصألا جھنملاب كسمتلاو ، يفاصلا عبنلا ىلا ةدوعلا ىلا نیملسملا
 . هللا ةاضرم يف ةبغرلاو ةرخآلل
 ةعیرشلا قیبطت ةداعإ ىلا نوحمطی نیذلا ، ھئانبأ نم مویلا مالسإلل نیلماعلا ىلعف
 اولمعی نأو ،ً ادیج ةقیقحلا هذھ اوعی نأ عقاولا تّبیُغ نأ دعب ،  ةیمالسإلا
 ال اھدحو ةبیطلا تاینلا نال ،حاجنلاب للكتت نأ مھدوھجل اودارأ اذإ ، اھتایضتقمب
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 دكأتی اذھبو يدجملا لمعلاو حیحصلا مھفلاب نرتقت نأ دبال لب ، اھتیمھأ ىلع يفكت
 يتلا ةیناسنإلا ةرطفلل ةقفاومو ةیعقاو اھنأل اھقیبطت نكمی ةیمالسإلا ةعیرشلا نأ
 . ةیوبوط الو ةیلایخ تسیلو اھیلع سانلا هللا رطف

 :لومشلاب فصتت ةعیرشلا4-
 ةعیرشلا هذھ نوكت نأ مزلتسی ءایبنألا تالاسر خسنو ةیوامسلا تالاسرلا متخ نإ
 اھیف لضف ال ،مھسانجأ فالتخا ىلع رشبلا لكل ةماع . اھلك ةایحلا تابلطتمب ةیفاو
 ةایحلا بناوج لكل ةلماش ةلاسر كلذك اھنإف ،ىوقتلاب الإ يمجع ىلع يبرعل
 مكحب اھتلمش وأ اربخ اھیف تركذ الإ ةدراو الو ةدراش كرتت مل عامتجالا يحانمو
 .اھدعاوق نم ةدعاق وأ لصأ تحت ةجردنم تناك وأ
 اذھ يف هزكرمو ةایحلا يف ھتفیظوو ناسنإلا قلخ نم ةیاغلا دیدحت تلوانت ةعیرشلاف
 تددحو ،ھیف شیعی يذلا عمتجملاو ھناوخإب ھتلصو ھبرب ھتقالع تمظنو ،نوكلا
 ،ھقح قح يذ لك ءاطعإو تاعزانملا ضفل الوصأ تعضوو ،تابجاولاو قوقحلا
                مھلامعأو مھتاطاشن بناوج نم بناج لك يف سانلا نیب لدعلا ةماقإو
 رھاظلا نیبو ةدابعلاو لمعلا نیبو ،نیدلاو ایندلا نیب عمج لماك ةایح جھنم يھف .
 .ةرخآلاو ایندلا يریخ ناسنإلل كلذب نمضف ،نطابلاو
 : يھ ماسقأ ةثالث ىلإ ھتلمج يف نیدلا ةعیرشلا ءاملع مسق دقو

 .ةیدئاقعلا ماكحألا  1–
 . كولسلا دعاوقو قالخألاب ةقلعتملا ماكحألا   2-
 . ةیلیصفتلا ةلدألا نم ةبستكملا ةیلمعلا ةیعرشلا ماكحألا  3-

 مظعم لوانتی عساو باب وھو ) ھقفلاب ( نیرخأتملا حالطصا يف فرعی ام وھو
 : ىلإ مسقنیو  سانلا ةطشنأ

 . ھناحبس ھب ةلصلا  طبرو هللا عم ةقالعلا مظنت يتلا تادابعلا1 -
 : لثم ماكحألا نم ریثك اھتحت جردنی ةریخألا هذھو تالماعملا2 -

 . قوقحو قالطو حاكن نم ھلمشی امب ةرسألا میظنتب ةقلعتملا ماكحألا - أ
 ةیراجتلا رومألاو ةمرحملاو ةزئاجلا عویبلاو ءارشلاو عیبلاك تالماعملا ماكحأ - ب
 . تالدابمو تاكرش نم ةماع
 لظ يف لدعلا ةماقإو سانلا نیب تاعزانملا ضفو ءاضقلاو تاعفارملا ماكحأ -ج
 ةیمالسإلا ةلودلا
 . برحلاو ملسلا مایأ يف ىرخألا لودلاب ةیمالسإلا ةلودلا ةقالع میظنت -د
 نم اھریغو فذقلاو رمخلا برشو انزلاو ةدرلا دحك تابوقعلاو دودحلا - ـھ
 . ةیعرشلا دودحلا
 ةرھاظلا رومألا تزواجت ىتح ةیمالسإلا ةعیرشلا اھب تفصتا يتلا ةیلومشلا هذھف
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 حامج حبكو ھلخاد نم ناسنإلا حالصإو ةیفخلا دصاقملاو ةرمضملا تاینلا ىلإ
 ةماقإو ةرمضملا ھتینو رھاظلا ھلمع ىلع ناسنإلا ةبساحمو ھیف ةیمیھبلا زئارغلا
 امنإو تاینلاب لامعألا امنإ « :- ملسو ھیلع هللا ىلص - لاق ،اھیلع سفنلا نم عزاو
 ملعلا فصن ثیدحلا اذھ نإ  ءاملعلا لاقو ، يراخبلا حیحص » ىون ام ئرما لكل
 جلاعت ماكحألا ةیقبو ، ریمضلا يف نكتسملا سفنلا يف يفخلا بناجلا جلاعی ھنأل ؛
 . ةرھاظلا لامعألا

 : ماكحألا ضعبب ةیمالسإلا ةعیرشلا صاصتخا 5-
 ترصن يلبق دحأ نھطعی مل اسمخ تیطعأ ( :مالسلا ھیلع میركلا لوسرلا لاق
 يتمأ نم لجر امیأف اروھطو ادجسم ضرألا يل تلعجو رھش ةریسم بعرلاب
 ةعافشلا تیطعأو يلبق دحأل لحت ملو مناغملا يل تلحأو لصیلف ةالصلا ھتكردأ
 .يراخبلا حیحص ) ةماع سانلا ىلإ تثعبو ةصاخ ھموق ىلإ ثعبی يبنلا ناكو
 ةیقب نع ةسمخ لاصخب زیمتت ةیمالسإلا ةعیرشلا نأ فیرشلا ثیدحلا نم دافتسی
 :يلاتلاك يھو ىرخألا عئارشلا
 وھ بعرلاو )رھش ةریسم بعرلاب ترصن( :مالسلا ھیلع ھلوق : ىلوألا ةلصخلا
 ملسو ھیلع هللا ىلص لوسرلا وزغ ببسب ءادعألا بولق يف نوكی يذلا فوخلا
 ال مھنإ ثیحب ً،افوخو مالسلا ھیلع ھنمً ابعر مھبولق يف لعجی ھناحبس ´اف ،مھل
 نومزھنیو نولذخنیو نوقرفتی لب ،ھتھجاوم ىلع نوربصی الو ھلاتق ىلع نومدقی
 هللا رمأ متی ىتح مالسلا ھیلع ھل دییأتو ىلاعت هللا نم رصن كلذو ،مھعمج رثعبتیو
 َوُھ { ھناحبس ھلوق يف امك نیدلا اذھ راھظإب هدعو دق ىلاعت هللا نأل ؛ ،ھنید ولعیو
 َنوُكِرْشُمْلاَ هِرَك َْولَو ِّھِلُك ِنّیِدلا َىلَعُ هَرِھُْظیِل ِّقَحْلا ِنیِدَو َىدُھْلاِبُ َھلوُسَر َلَسَْرأ يِذَّلا
 33 ةبوتلا }
 ءادعأ نیدلل نأب فرع نیدلا اذھ راھظإب مالسلا ھیلع ھلوسر ھناحبس هللا دعو املف
 مھتافولأم نوقرافی مھنأل كلذو ؛هولعو هروھظ ىلع ھنودسحی اداسحو نیمواقم ھلو
 ام نیبو مھنیب قرفیف ،مھدادجأ دئاقعو مھئابآو مھفالسأ نید نوكرتیو ،هوقنتعا اذإ
 لوحیو مالسإلا اذھ يداعی نم دجوی نأ دب ال ناك كلذك رمألا ناك املف ،ھیلع مھ
 يف هللا فذق ءادعألا كئلوأ وزغب مالسلاو ةالصلا ھیلع يبنلا مھ اذإف ،هراشتنا نود
 مل اولتاق نإو ،مھحیر بھذتو اوقرفتیف  فوخلا مھیلع ىقلأو ،بعرلا مھبولق
 .ھتلتاقمل الو ھئاقلل اودمصی
  :ىلاعت هللا لوق يف ،ریضنلا ينب ةصق يف امك كلذ نم ءيشب لجو زع هللا ربخأ دق
 َْنأ ُْمتَْننَظ اَم ِرْشَحْلا ِلََّوِأل ْمِھِرَایِد ْنِم ِبَاتِكْلا ِلَْھأ ْنِم اوَُرفَك َنیِذَّلا َجَرَْخأ يِذَّلا َوُھ{
 اُوبَِستَْحی َْمل ُثْیَح ْنِمُ 7َّ ُمُھَاَتَأفِ 7َّ َنِم ْمُُھنوُصُح ْمُُھَتعِناَم ْمُھََّنأ اوُّنَظَو اوُجُرَْخی
 فوخلا مھبولق يف ھناحبس فذق يأ ]2 رشحلا[ } َبْعُّرلا ُمِھِبُوُلق يِف ََفَذقَو
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 .بعرلا اذھ ببسب كلذو ؛مھراید اوقرافو اوبرھ ىتح اونئمطی ملف ،عزفلاو
 نمو نایفس يبأ ةدایقب سمخ ةنس يف ةنیدملاب اوقدحأو بازحألا تبزحت امل اذكو
 هللا فذق مھراصح دتشا املف ،نیكرشملا رئاس نمو نافطغ نمو شیرق نم ھعم
 ْمُْكتَءاَج ْذِإ { :ىلاعت لاقف مھنواع نم بولق يف كلذكو ،بعرلا مھبولق يف ىلاعت

 َلَزَْنأَو { :ھلوق ىلإ ]9 بازحألا[ } اَھْوََرت َْمل ًادُونُجَو اًحیِر ْمِھَْیلَع َانْلَسَْرَأفٌ دُونُج
 ًاقیَِرف َبْعُّرلا ُمِھِبُوُلق يِف ََفَذقَو ْمِھیِصَایَص ْنِم ِبَاتِكْلا ِلَْھأ ْنِم ْمُھوُرَھاَظ َنیِذَّلا
 .بعرلا اذھ راثآ نم كلذ لك ،]2 بازحألا[ } ًاقیَِرف َنوُرِْسَأتَو َنُوُلتَْقت
 يذلا ناك ءاوس ،مالسإلا ءادعأ بولق يف قاب بعرلا اذھ نأ ءاملعلا دنع حیحصلاو
 دمص ىتمف ،ھنید ىلع وھ نم وأ ھتباحص وأ ملسو ھیلع هللا ىلص يبنلا مھلتاقی
 نم اوملسو ،مھتدیقع اوححصو مھمالسإ اوققح ىتمو ،مھودع لاتقل نوملسملا
 ؛فوخلاو بعرلا مھئادعأ بولق يف يقلیس ىلاعت هللا نإف ؛دقتعملا يف بارطضالا
 .(بعرلاب ترصن( ھیبن رصنب ىلاعت هللا دعولً اقیقحت
 رھش ةریسم مھنیبو ھنیبو موق وزغب مھ اذإ ينعی )رھش ةریسم( مالسلا ھیلع ھلوقو
 ،ةفاسملا هذھ ھنیبو مھنیبو ھنوفاخی ءادعألا كئلوأ نإف ؛لحاورلا ىلعو مادقألا ىلع
 .ھعابتأ عم مھلاح نوكی كلذكو ،ھتلباقم ىلع نوربصی الو
 ھیلع ھلوق ، ضرألا مومع يف ةالصلاو ممیتلا زاوج يھو : ةیناثلا ةلصخلا -
 ةالصلا ھیلع ھلوق .ً)اروھطوً ادجسم ضرألا يل تلعجو(  مالسلاو ةالصلا
 وھ دجسملا ً)ادجسم( ھلوق ضرألا ھجو ينعی )ضرألا يل تلعجو( مالسلاو
 ً)اروھط(  مالسلاو ةالصلا ھیلع ھلوقو .ھیف ةالصلاو ھیلع دوجسلل حلاصلا عضوملا
 مھل حابأ نأب اھیبنو ةمألا هذھ لضف ىلاعت هللا نأ ينعی ھب رھطتی ام هانعم روھطلاو
 يف الإ نولصی ال انلبق ممألا ناك دقف ،ةعقب يأ يف ةالصلا مھتكردأ اذإ اولصی نأ
 هرید يف الإ مھدحأ يلصی الف ،مھرایدأو مھدباعمو مھعیبو مھعماوصو مھسئانك
 ھتكردأ اذإ رفاسملاف ،ةمألا هذھ ىلع عسو ىلاعت هللا نكلو ،كلذ وحن وأ ھب صاخلا
 اھیف سیل يتلا ةرھاطلا ضرألا نم ھعقب يأ يف اھیلصی لب ،اھرخؤی الف ةالصلا

 نوكت نأ حلصت ضرألا نم ةعقب لك نأ لصألا ذإ ،ھیف ةالصلا نع يھن امم ءيش
 .ةالصلا ھتكردأ اذإ ملسملل ىلصم
 صصخم عضوم كانھ سیلو ةالصلا ھتكردأ اذإ يلصملا نأ يف ةجح ثیدحلاو
 ةینبملا دجاسملاك ةالصلل عضاوم كانھ ناك اذإ امأ ،ةعقب يأ يف يلصی ھنإف ،ھل
 . ىلاعت هللا ةعاطب اھترامع لجأل تینب امنإ دجاسملا نإف ،اھل ةأیھملا
 لوق يف امك بارتلاب رھطتی ھنإف ءاملا دقف نم نأ هانعمفً اروھط ضرألا نوك امأو

 اَم { ىلاعت ھلوق ىلإ ،]6 ةدئاملا[ } ًاّبِیَط ًادیِعَص اوُمََّمَیَتف ًءاَم اُودَِجت َْمَلف { ىلاعت هللا
 .]6 ةدئاملا[ } ْمُكَرِّھَُطیِلُ دیُِری ْنَِكلَوٍ جَرَح ْنِم ْمُكَْیلَع ََلعَْجیِلُ 7َُّ دیُِری



503 
 

 ،ثدحلا عفری اھب ممیتلا نأل ً؛اروھط ضرألا ملسو ھیلع هللا ىلص يبنلا ىمس
 ءوضو ضقتنا اذإف ،ضقاونلا نم ضقان دوجو دنع ندبلاب موقی ام وھ ثدحلاو
 نم ةعسوت ،ءاملا ماقم كلذ موقیو ،بارتلاب ممیتی نأ ھل زاج ًءام دجی ملو ناسنإلا

 مھل حابی الو ءاملا الإ مھثدح عفتری ال مھنإف ،انلبق ممألا يف كلذ نكی ملو ،ىلاعت هللا
 نأ مھل حابأف ءاملا دقف لجأل ةمألا لانت يتلا ةقشملا هللا ملعف ،بارتلاب اوممیتی نأ
 .اھریغو مھبارشو مھماعطل ءاملا نم مھعم ام اوسبحی نأو اوممیتی
 وأ مھنم بیرق ءاملاو نوممیتی سانلا نمً اریثك نإف ،اذھ يف لھاستلا يغبنی ال نكلو
 عفری ھنأ كش ال ءاملاو ،ةرھاظ ةراھط ندبلا رھطیل لعج امنإ ءاملاف ،مھعم
 عفارو ةالصلل حیبم وھ امنإ بارتلاو ،تاساجنلا رھطیو ثابخألا لیزیو ثادحألا
 َْمَلف { ةمیركلا ةیآلا يف ىلاعت ھلوقل ؛ءام دجوی ال نأ طرشبً اتقؤمً اعفر ثدحلل
 وأ ھنم برقلا عم وأ ءاملا دوجو عم ممیتلا حابی الً اذإف ،]6 ةدئاملا[ } ًءاَم اُودَِجت
 .هرسیتو هرفوت عم
 ھیلع ھلوق ، ھتمألو ملسو ھیلع هللا ىلص لوسرلل مئانغلا ةحابإ : ةثلاثلا ةلصخلا -
 مئانغ يھ مئانغلا )يلبق دحأل لحت ملو مئانغلا يل تلحأو(  مالسلاو ةالصلا
 نم مھلاومأ اوكرتو اوبرھف مھیلع اورصتناو مھءادعأ نوملسملا لتاق اذإف ،نیلتاقملا
 ،مھنیب اھومساقتو اھیلع اولوتساو نوملسملا اھذخأو ،كلذ وحنو تارخدمو ةعتمأ
 } ًاّبِیَط ًالالَح ُْمتْمِنَغ اَّمِم اُولَُكف { ىلاعت ھلوق يف امك مھل ىلاعت هللا اھحابأ دقف
 ينعی ]41 لافنألا[ } ءيش نم ُْمتْمِنَغ اَمََّنأ اوَُملْعاَو { ھناحبس ھلوقو ]69 لافنألا[
 ]41 لافنألا[ } ِلوُسَّرلِلَوُ ھَسُمُخِ َِّ< ََّنَأف { مئانغلا نم ھیلع متیلوتسا ام نأ اوملعا
 اوعمج اومنغ اذإ اوناكف ،انلبق ممألا ىلع ةمرحم تناك ةمینغلا نأ كلذب فرعف
 اھل حابأف اھفعض ملع هللا نإف ةمألا هذھ امأ ،اھقرحتف ران اھیلع لزنتف ،ةمینغلا
 .اھل كلمتلاو اھب عتمتلا
 ةمایقلا موی ىمظعلا ةعافشلاب مالسلاو ةالصلا ھیلع ھصاصتخا :ةعبارلا ةلصخلا
 عاونأ نم عون انھ ةعافشلاب دارملا )ةعافشلا تیطعأو(  مالسلاو ةالصلا ھیلع ھلوق
 امك تاعافش ةدع ھل ملسو ھیلع هللا ىلص يبنلاف  ،ىمظعلا ةعافشلا يھو ةعافشلا
 نم مزعلا ولوأ اھنع ىلختی يتلا ةعافشلا يھ اھربكأ نكلو ، ءاملعلا كلذ ررقی
 امدنع نوكتو ،ىمظعلا ةعافشلا يھو ،ملسو ھیلع هللا ىلص ھیلإ لصت ىتح لسرلا
 عفشا مدآ ای نولوقیف ،مدآ اوتئا نولوقیف ءایبنألاب نوعفشتسیف فقوملا سانلاب لوطی
 ھل نولوقیف ،مدآ رذتعی امدنعً احون نوتأی مث ،ھیف نحن ام ىلإ ىرت الأ ،كبر ىلإ انل
 ىلإ نوتأی مث -مزعلا ولوأ مھ ءالؤھ- ىسیع مث ىسوم مث میھاربإ نوتأی مث ،كلذك
 ترسفو ،ىمظعلا ةعافشلا يھ هذھ .)اھل انأ( لوقیف ملسو ھیلع هللا ىلص يبنلا
 } ًادوُمْحَم اًمَاقَم َكُّبَر ََكَثعَْبی َْنأ ىَسَع { ىلاعت ھلوق يف امك دومحملا ماقملاب
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 ةالصلا ھیلع ھل ةمیظع ةصیصخو ةلیضفو ةزیم اھنأ كش الو ]7 ءارسإلا[
 يتلا لاصخلا نم ةلصخ يھو ،نورخآلاو نولوألا اھب هدمحی ةمایقلا موی  مالسلاو
 .ھلبق ءایبنألا نم هریغ ىلع ھلضفو اھب ىلاعت هللا هزیم
 انل قبس دقو ةماع سانلا ىلإ ملسو ھیلع هللا ىلص ھثعبو ھلاسرإ :ةسماخلا ةلصخلا
 . مومعلاب فصتت ةعیرشلا ةیصاخب ةلصخلا هذھ اندرفأ نأ

 :ةلودو نید يھ لب بسحفً ایقالخأً اماظنالو طقف ةینید ةدیقع تسیل ةعیرشلا6- 
 ام لكب ، ةلودو نید وھ لب ، بسحفً ایقالخأً اماظنالو طقف ةینید ةدیقع سیل مالسإلا
 ھتایح ملسملا ناسنإلل ةعیرشلا تمظن دقف ، تالالدو ناعم نم ةملكلا هذھ ھلمحت
 ىلع ھتلدو ، ةایحلا يف حاجنلا لبس ھل تنیبو ، سانلا عمو ھترسأ عم ھتالماعمو
 نیدلا نیب تادابعلا بناج يفف ، نئمطملا ئداھلا شیعلا ىلإ ھب يدؤی يذلا قیرطلا
 نع ملسو ھیلع هللا ىلص  هللا لوسر برعأو ، ىلاعت ´ ةدابعلا ةقیرط فینحلا
 نآرقلا انل مسر دقف ةماعلا ةایحلا يف لماعتلا بناج يف امأ ، ھناحبس ´ دبعتلا ةیفیك
 ناسنإلا اھیلع نوكی نأ بجی يتلا ةلاحلا مالسلا ھیلع هللا لوسر صخش يف میركلا
ً ابناج عدی مل يذلا رمألا ملسملا ھیلع حبصی نأو دبال يذلا حیحصلا ھجولاو ملسملا
 نأ مالسإلل قحی انھ نمو ھیف دئار رود مالسإلل ناكو الإ ةایحلا بناوج نمً ادحاو
 مھنیب ءاضقلاو ، سانلا نیب لصفلا ھتعیرش ىلوتتو ، ھب مكحیً ایلزأً اروتسد نوكی
 حالفلا دارأ نمو ، هللا ھلضأ هریغ نم ىدھلا بلط نمف ، ىلاعت هللا رمأ امب
 . دیدسلا قیرطلا نع لضو ، باخو رسخ ھنودب حاجنلاو
ً اطبخت رظتنن نأ دبالف ، رصاعملا ملاعلا اذھ يف رود مالسإلل نكی مل نإو
 َضَرَْعأ ْنَمو [ لاق لجو زع هللا نأل كلذو نآلا ھشیعن امم رثكأ اھیتوً ابارطضاو
 .124 ھط ]ً اكنَضً ةَشیِعَمُ َھل َّنَإف يِرْكِذ نَع
 میلعلا هللا دنع نم ءاج ام نیب ةنراقملل لاجم ال ھنأ اھیف لادجال يتلا ةقیقحلاو
 ، دودحملا مھمھفو ةرصاقلا مھلوقع جاتنو ، رشبلا عضو نم ناك امو ، میكحلا
 . ةوھشلاو ىوھلا ةبئاشب بوشملا
 ةیحالصبً انامیإ اونمآ نیذلا دادزیو ، كش مھبولق يف نیذلا نقیتسیل كلذب موقن اننكلو
        :ىلاعت لوقی ةیلھاجلا ةیضرألا نیناوقلا عیمج ىلع اھقوفتو ةیمالسإلا ةعیرشلا
 . 50 ةدئاملا ] َنُونِقُوی ٍمَْوّقِلً امْكُحِ 7َّ َنِم ُنَسَْحأ ْنَمَو َنُوغَْبی ِةَّیِلِھاَجلا َمْكَُحَفأ [

 :ةیوامسلا عئارشلاو تالاسرلا عیمجل ةخسانو ةمتاخ تءاج ةیمالسإلا ةعیرشلا7-
 ال ةیقاب ، عئارشلا لكل ةخسان ، تالاسرلا عیمجل ةمتاخ تءاج ةعیرشلا هذھ نا
 ةمتاخ ھتلاسرو ءایبنألا متاخ وھ مالسلا ھیلع هللا لوسرف ، لیدبت الو رییغت اھقحلی
 ممألا نأ اھتماركو ةمألا هذھ ةلزنم نمو ، عئارشلا ةمتاخ ھتعیرش و تالاسرلا
 ھیلع هللا ىلص لاق امك يبن ھفلخ يبن كلھ املك ءایبنألا مھسوست تناك ةقباسلا
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 مایق ىلإ ةروصنم ةفئاط اھیف نكل ،دحاو يبن الإ اھیف سیلف ةمألا هذھ امأ ،ملسو
 .ةعاسلا
 ، ةقباسلا تالاسرلل ھتلاسر متخ ملسو ھیلع هللا ىلص میركلا لوسرلا روصیو
 ءایبنألا لثمو يلثم «  لوقیف ، ماركلا هللا لسر ھیلع تبقاعت يذلا ءانبلا متأ فیكو
 نم ةیواز نم ةنبل عضوم الإ ھلمجأو ھنسحأف ، اتیب ىنب لجر لثمك ، يلبق نم
 ؟ةنبللا هذھ تعضو الھ نولوقیو ، ھل نوبجعیو ، ھب نوفوطی سانلا لعجف ، هایاوز
 .يراخبلا حیحص » نییبنلا متاخ انأو ةنبللا انأف
 اھیف نأل ، تالاسرلا ةمتاخ ھتلاسرو ، عئارشلا ةمتاخ دمحم ةعیرش هللا لعج دقو
 هللا ىلص كرتی ملف ، مھداعمو مھتشیعم لاوحأو سانلا حلصی امل لومشلاو لامكلا

 لك ىلع بجوی امم ھنم مھرذحو الإ ارش وأ ، ھیلإ سانلا اعد الإ اریخ ملسو ھیلع
 هللا لبقی الو ،ً املسم نوكیو ،ھعبتیو ھب ءاج امبو مالسلا ھیلع ھب نمؤی نأ ناسنإ
 .كلذ ریغ ائیش ٍدحأ نم
 هذھ نأ ةجیتنلا هذھ ىلإ اندوقی اذھف ةیھدبلا ةیضقلا هذھ يف نعمتنو ركفن امنیح
 يأو ریغتم يأ لظ يف نیدلا اذھ ىلع میقتست نأ نكمی اھلك ةیرشبلا نإ لب ةمألا

 اذھو ،ينقتلاو يملعلا مدقتلا عم كلذ ضراعتی نأ نكمی ال ھنأو ،فرظ يأو رصع
 يتلا ةلاسرلا هذھب اوموقی نأو ،مھنیدب اومزتلی نأ ىلع نورداق نیملسملا نأ ينعی

 نودوقی ،ركنملا نع نوھنیو فورعملاب نورمأی ةمأ ریخ مھو اھایإ هللا مھلمح
 .ةیادھلل ةیرشبلا

 : عئارشلا لكل ةخسان ةیمالسإلا ةعیرشلاو -8
 نأ مزلتسی  اذھو ، لیدبت الو رییغت الو خسن اھقحلی ال ةیقاب ةیمالسإلا ةعیرشلا 
 ققحی وحن ىلع لوصأو دعاوقو ماكحأ نم اھنم ذخؤی امو ةعیرشلا صوصن نوكت
 فلختی الو اھب قیضی الو مھتاجاحب يفیو ، ناكمو رصع لك يف سانلا حلاصم
 يتلا ةیمالسإلا ةعیرشلا عقاو وھ اذھو ، عمتجملا ھغلبی لاع ىوتسم يأ نع
 ، هدعب لامك ال يذلا لامكلا ةورذ تغلب اھنأل ةقباسلا تالاسرلل ةخسان  تءاج
 رئاس نع ةیناسنإلا ةلص عطقنت نأ لامكلا اذھل ةمزاللا ةیقطنملا ةجیتنلا تناكف
 امب ال ةلزنملا اھلوصأب نامیإلا عم اھعابتاو اھتعاط يف ةقباسلا تاوبنلاو تالاسرلا
 . عابتألا دی ىلع فیرحتلا دعب ھیلإ تلآ
 دق ، ھعابتا ىلإ اھوعدو ةیناسنإلا ىلع هوضرعو نوقباسلا ءایبنألا ھب ءاج ام لكف
 قدصو مھتوبنب نامیإلا نأ كش نم امو ، ملسو ھیلع هللا ىلص دمحم ةلاسرب خسن
 امو ، مالسإلا ىلا ةاعد الإ اوناك ام ذإ ، ھنم دب ال مزال لامجإلا ھجو ىلع مھتوعد
 ةلص مھنع تعطقنا دقف كلذ عم نكلو مالسإلاب قیدصت الإ مھتوعدب قیدصتلا
 ھتوسأو ملسو ھیلع هللا ىلص دمحم ةلاسرب تطبتراو اھعابتاو اھتعاط يف ةیناسنإلا
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 يھ ھتوبن نألو ؛تالاسرلا ةمتاخ يھ َمَّلَسَو ِھَْیلَعُ هللا ىَّلَص يبنلا ةلاسر نأل ةنسحلا
 .تاوبنلا ةمتاخ
 : ناكمو نامز لكل ةعیرشلا ةیحالص -9
 هانمضت امب ةرھطملا ةیوبنلا ةنسلاو میركلا نآرقلا يھ ةیمالسإلا ةعیرشلا رداصم
 دعاوقلاو ةماعلا ئدابملا يف ةقدلا نم ریبك ردق ىلع تءاج ، ماكحأو صوصن نم
 لعجی امم ، امھب ةطبترم لوصأو رداصم نم امھنع عرفتی امو ةیلكلا طباوضلاو
 اھلظ يف ةایحلا روطتتو روطت لكل عستت ، ناكمو نامز لكل ةحلاص ةعیرشلا هذھ
 ھئانب يف ھنزاوت ناسنإلل ظفحت اھنإ لب ، قیض وأ جرح عوقو وأ فقوت يأ الب
 . نرمو حضاو لماكتم لكش يف ھتایح بلاطم ةیبلتو ھنیوكتو
 رییغتلا وأ لوحتلا اھیلإ قرطتی ال ةرقتسم ةتباث امإ ةایحلا يف سانلا رومأو
 اھیلإ ةرظنلا فلتختو ، لدبتلاو ریغتلل ةلباق رومأ امإو ، ناكملا وأ نامزلا فالتخاب
 لكل عستی دییقتو طبض ىلإ جاتحی اذھو ، ماھفألا اھیف فلتختو ، رخآل تقو نم
 فورظلا لك تحت ءادألا نسحو قحلا اھیف ظفحیو ، فورظلاو تاریغتملا
 . تاریغتملاو
 نیبرض ىلع ةعیرشلا صوصن تءاج ةایحلا يف ةدوجوملا رومألا هذھل اعبتو
 مھنع ررضلا عفدو دابعلل حلاصملا بلج وھو دحاو بصم ىلإ نایھتنی نیزیامتم
 . ناكمو نامز لك يف

 داھتجالل لاجم ال ةیصن اھماكحأ تءاج اھنإف :صوصنلا نم لوألا برضلا امأ -
 ریغتت ال ماكحألا هذھ نأل لماعتلا لوصأو نیدلا ماكحأ نم اماسقأ تلمش دقو ، اھیف
 هللا دیحوتو ةدیقعلا لاجم يف حضاو اذھو ، ناكملا وأ نامزلا فالتخا عم لدبتت الو
 ماعطلا ىلإ ھتجاحك ةدیقعلا هذھ ىلإ جاتحی ناسنإلا نأل ،ھناحبس ھل لمعلا صالخإو
 ال لدبتت الو ریغتت ال اھتایضتقمو ةیھولألاو ، كلذ ىلع رطف دقو بارشلاو
 . ناكملا الو نامزلا فالتخاب

 ىلع بادآلاو تاداعلا نساحمو قالخألا دعاوق يف ةعیرشلا ماكحأ تءاج كلذكو  
 . لاوحألاو فورظلا لك يف ةدومحمو ةبولطم لظت رومأ يھ ذإ اھفالتخا
 ماكحأو ةرسألا طیحم يف دارفألا تاقالعب لصتت يتلا تالماعملا ضعبل نأ امك
 ةیلیصفت اھماكحأ تءاج اھلك ، رارقتسا ةغیص اھریغو ةناضحلاو قالطلاو حاكنلا

 . ناكملا وأ نامزلا فالتخاب اھیف مكحلا فلتخی ال اھنأل
 الب ھقح قح يذ لك ىطعأف ، ھناحبس ھسفنب ھنایب هللا ىلوت دق رخآلا وھ ثاریملاو
 ةردان ةطیسب ةیعرف لئاسم يف الإ دھتجمل الاجم ھیف كرتی ملو ، ططش الو ملظ
 . هللا باتك نم ةیصن اھلك ماكحألا هذھ يف صوصنلا تءاجف ، دوجولا
 ةلاھجلاو ررضلا عنمو ھعیب زوجی ال ام عیبو ابرلاك تالماعملا ضعب میرحت اذكو
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 . تالماعملا يف
 ةبوقعو ، انزلا ةبوقعو ، مالسإلا نع ةدرلا ةبوقع لثم اھلك تابوقعلا تلمش امك
 عطق ةبوقعو ، فذقلا ةبوقعو ، اھنود امو سفنلا يف صاصقلا ةبوقعو، ةقرسلا
 . رمخلا برش ةبوقعو ، قیرطلا

 لوصأو دعاوق لكش ىلع تءاج دقف :ةیعرشلا ماكحألا نم يناثلا برضلا امأ -
 يذلا لقعلل میركتلا ةیاغ كلذ يفو ، نیدھتجملا داھتجال لاجم اھیف ةماع ئدابمو
 ةیمالسإلا میقلاو ةمیلسلا ةدیقعلا راطإ يف ھمادختسا ىلإ اعدو ناسنإلا ھب هللا زیم
 داھتجالا نوكی يكلو ، ناكملاو نامزلا ریغتب ریغتت الو لدبتت ال يتلا ةلیصألا
 الإ ھسرامیو ھل ضرعتی الأ يغبنی ھنإف ، تایاغلاو ءاوھألا ھب ثبعت ال الیصأ
 . لمعلا اذھ لثمل ةیلھألا طورش مھیف ترفوت نیذلا كئلوأ مھو ، ھیلع نورداقلا

 نورقل عقاولا ضرأ ىلع اھقیبطت ناكمو نامز لكل ةعیرشلا ةیحالص دیكأتلو -
 ،ةعباتتم ةقحالتم ةلیوط انورق شاع دق ھماكحأ عیمجب يمالسإلا ھقفلاف ، ةلیوط
 يف الو میدقلا يف ال ملاعلا يف عیرشت يأ ھنم برقی امب الو ھب رفظی مل ىذلا رمألا
 فلتخم ىقالو ،بونجو الامشو ابرغو اقرش قافآلا يف رشتنا دقو .ثیدحلا
 ةدایسلاو ،ةدشلاو ءاخرلا رصاعو تائیبلا عیمج يف بلقتو ،دیلاقتلاو تاداعلا
 ھل تناكف راوطألا هذھ عیمج يف ثادحألا ھجاوو ،فلختلاو ةراضحلاو ،دابعتسالاو
 يف مكح دقو ،ھلكاشمل لح رسیأ دلب لك دجی ھیفو ،اھل لیثم ال ةمخض ةیھقف ةورث
 فلخت الو ،بلطم يأب ءافولا نع دعق الو ،ةجاحلا نعرصق امف روصعلا ىھزأ
 .نیح يأ يف ھلھأب
 مدعب لوقی نأ اھماكحأو اھیمارمو ةیمالسإلا ةعیرشلا فرعی فصنم يأل نكمی الو

 نیدقاحلا نیقرشتسملا لاوقأ عامسل يغصی نأ وأ ،ناكمو نامز لكل اھتیحالص
 اھتدیقعو اھخیرات نع ةمألا هذھ لصفو ةایحلا نع نیدلا اذھ لزع نودیری نیذلا
 .اھتداعسو اھنمأ ردصمو اھزع دقعمو
 ةلاسرلا هذھ ءابعأ لمح يف اھلھأ لھاست ببسب وھ ةرخأتملا لایجألا ھیلإ تلآ امو
 ال ام ناوھلاو فعضلا نم اھب لح دقف اذل ، اھوحن بجاولاب مایقلا نع مھسعاقتو
 . ھناحبس هللا الا ھعفر ىلع ردقی
 هللا نید ةرصن ىلع ھعابتأ لمع ىتم نكلو ، نیدلا اذھل لبقتسملا نأ كش الو
 َنیِذَّلاُ 7ََّ دَعَو { لوقی ذإ هللا قدصو ،ةیعرشلا ماكحألاو ةحمسلا ةدیقعلاب مازتلإلاو
 ْمِھِلَْبق ْنِم َنیِذَّلا ََفلَْختْسا اَمَك ِضَْرألا يِف ْمُھََّنفِلَْختَْسَیل ِتاَحِلاَّصلا اُولِمَعَو ْمُكْنِم اُونَمآ
َ ال يَِننُوُدبَْعی ًانَْمأ ْمِھِفْوَخ ِدَْعب ْنِم ْمُھََّنّلَِدُبَیلَو ْمَُھل ىََضتْرا يِذَّلا ُمَُھنیِد ْمَُھل ََّننِّكَُمَیلَو
 .55 ةیآلا رونلا ةروس } ًائْیَش يِب َنوُكِرُْشی

 :ریسیتلا ىلا فدھت ةعیرشلا 10-
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 دصاقم نم يساسأ دصقم ریسیتلاو ، ھتعیرشو مالسإلا نید يف ةیساسأ ةفص رسیلا
 ، ىلاعت هللا باتك يف ةریثك تایآ لصألا اذھ ىلع لدی ،ةیمالسإلا ةعیرشلا
 ىلاعت ھلوق نآرقلا نمف ، كلذ ىلع تعمجأ ةمألا نأ امك ، ةحیحص ةیوبن ثیداحأو
 جحلا ةروس  " میھاربإ مكیبأ ةلم جرح نم نیدلا يف مكیلع لعج امو مكابتجا وھ "
 ةبوتلا نم ھیف هللا لعج امو مالسإلا ةعس كلذ امنإ سابع نبا لاق  78 ةیآلا
 ةروس " رسعلا مكب دیری الو رسیلا مكب هللا دیری " ىلاعت ھلوق ھنمو ،تارافكلاو
 " افیعض ناسنإلا قلخو مكنع ففخی نأ هللا دیری " ھناحبس ھلوقو  185 ةیآلا ةرقبلا

 تبسك ام اھل اھعسو الإ اسفن هللا فلكی ال " ىلاعت ھلوقو ، 28 ةیآلا ءاسنلا ةروس
 ارصإ انیلع لمحت الو انبر انأطخأ وأ انیسن نإ انذخاؤت ال انبر تبستكا ام اھیلعو
 ةرقبلا ةروس  " ھب انل ةقاط ال ام انلمحت الو انبر انلبق نم نیذلا ىلع ھتلمح امك
 نم ةیعرفلا ماكحألا ضعب نایب قایس يف ھب ىلاعت هللا نتما ام اھنمو  286 ةیآلا
 ال تاحلاصلا اولمعو اونمآ نیذلاو " ىلاعت ھلوقك اھعسو الإ اسفن فلكی ال ھنأ
 فارعألا ةروس  " نودلاخ اھیف مھ ةنجلا باحصأ كئلوأ اھعسو الإ اسفن فلكن
 ةیآلا ةرقبلا ةروس  " اھعسو الإ سفن فلكت ال " العو لج ھلوقو  42 ةیآلا

 رركت دقو  . 152 ةیآلا ماعنألا ةروس  " اھعسو الإ اسفن فلكن ال " ھلوقو  233
 نم ،اھرسییف رسع اھیف يتلا روصلا فیلكتلا صوصن نم ينثتسی ھنأ نآرقلا يف
 لكأ نع ىھن نأ دعب ةقفنلا يف میتیلا ةطلاخم يف يلولل نذأ ىلاعت هللا نأ كلذ
 ةروس " ریخ مھل حالصإ لق ىماتیلا نع كنولأسیو " لاقف اھحالصإب رمأو مھلاومأ
 ةیآلا ةرقبلا ةروس " مكناوخإف مھوطلاخت نإو " ىلاعت لاق مث 220 ةیآلا ةرقبلا

 . يلولا ىلع ارسع هدحو میتیلا ةقفن لزع يف نأل ، ةطلاخملا يف نذأف 220
 ةقفن عم ھلعجیف ،يرحتلاب ،ھیفاك ھنأ ىری ام ردقب میتیلا لام نم ذخأی نأ ةطلاخملاو
 ىلاعت لاق مث ، احالصإ كلذ نوكی الف ضعب نم رثكأ لكأی دق مھضعب نأ عم ، ھلھأ
 میتیلا ةقفن لزع باجیإب يأ 220 ةیآلا ةرقبلا ةروس " مكتنعأل هللا ءاش ولو "
 ىلع ةقشملا نأ ىلع ةیآلا تلدو ، اھنم ائیش ھلھأ وأ ھلكأ نم يلولا نمأیل اھدحو
 ( 220 ةیآلا ةرقبلا ةروس يبطرقلا ریسفت رظنا( . ىلاعت ´ ةدارم تسیل ةمألا هذھ
 ، دمحأ ھجرخأ ةحمسلا ةیفینحلاب تثعب ملسو ھیلع هللا ىلص يبنلا لوق ةنسلا نمو
 نیدلا داشی نلو ، رسی نیدلا اذھ نإ " ملسو ھیلع هللا ىلص ھلوقو ، ةنیللا ةلھسلا يأ
 مكنید ریخ نإ ، هرسیأ مكنید ریخ نإ" ھلوقو ، يراخبلا ھجرخأ "ھبلغ الإ دحأ
 . دمحأ ھجرخأ " هرسیأ
 دوعسم نبا لوقك ، بابلا اذھ يف نیعباتلاو ةباحصلا نع يور امب كلذل سنأتسیو
 میدقلا رمألا يأ - قیتعلاب مكیلعو ، قمعتلاو مكایإ ، عطنتلاو مكایإ " ھنع هللا يضر
 يعخنلا میھاربإ لوقو " ھباحصأو ملسو ھیلع هللا ىلص يبنلا ھیلع ناك يذلا ، -
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 . " امھرسیأ هللا ىلإ امھبحأ نأ نظف نارمأ كجلاخت اذإ " ھنع هللا يضر
 ناك ملسو ھیلع هللا ىلص يبنلا نأ ةیوبنلا ةنسلا نم ةریثك عضاوم يف ملع دقو
 ائیش عنصی نأ بنجتی ناكو ، نیملسملا ىلع قشت دق فیلاكتل اببس نوكی ام ىدافتی
 لوسر مكءاج دقل " ىلاعت لاق امك ، ھیف ھب اودتقا اذإ ھباحصأ ىلع ةقشم ھیف نوكی
 ةروس ." میحر فوءر نینمؤملاب مكیلع صیرح متنع ام ھیلع زیزع مكسفنأ نم
  128 / ةبوتلا
 ضرفت الئل لاؤسلا كرت ىلع ھباحصأ ثحی ناك ملسو ھیلع هللا ىلص ھنأ كلذ نمف

 ول لاقف ؟وھ ماع لك يفأ .جحلا نع لجر ھلأس دقف .مھلاؤس ببسب ضئارف مھیلع
 ھیلع لاقو )ھجام نبا ھجرخأ( .مكتكرت ام ينورذ ،متعطتسا املو ،تبجول معن تلق
 . يراخبلا ھجرخأ  ةالص لك دنع كاوسلاب مھترمأل يتمأ ىلع قشأ نأ الول مالسلا
 ھجرخأ( سانلا ىلع رسیلا بحی ناك ملسو ھیلع هللا ىلص ھنأ رخآ ثیدح يفو
 .  يراخبلا
 سفنلا بیط رورسم وھو يدنع نم ملسو ھیلع هللا ىلص يبنلا جرخ ةشئاع تلاقو
 ينإ اھتلخد نكأ مل ينأ تددوو ةبعكلا تلخد ينإ لاقف ، بیئك وھو يلإ عجر مث
 نأ الول مالسلا ھیلع لاقو )دمحأ ھجرخأ( يدعب نم يتمأ تبعتأ نوكأ نأ فاخأ
 يراخبلا ھجرخأ( طق ةیرس فلخ تدعق ام يتمأ ىلع قشأ
 ةعیرشلا نأو ، فیلكتلا يف تنعلاو ةقشملا دصق مدع ىلع عامجإلا كلذ دكؤیو
 ةمألا يف ایتفلاو ملعلا لھأ لزی مل اذھ ىلعو ، ریسیتلاو قفرلا دصق ىلع تعضو
 فیلكتلا ىلإ دصقی مل عراشلا نإ" يبطاشلا لاق ، سانلا ىلع رسیلا بلط ىلع
 .121ص 2ج" ھیف تانعإلاو قاشلاب
 ةعیرشلا عضو دصقم يف رسیلاب ةعیرشلا فاصتا هللا ھمحر يبطاشلا للع دقو
 :اھمھأ رومأب فیلكتلل

 . فیلاكتلا نع عاطقنإلا فوخ   -1 -
 .اھریغ نع امإو اھنع امإ اھددعت دنع ریصقتلا فوخ   -2-
 .تابجاولا ءادآ يف نزاوتلاو لامعألا ىلع ةموادملل -  -3
 :جرحلا عفر ىلا فدھت ةعیرشلا -1-1
 وأ ھلصأ نم فیلكتلا عفرب ةقشملا نم قاشلا فیلكتلا يف ام ةلازإ وھ جرحلا عفر
 ، نافدارتم ةقشملاو جرحلاف ،جرخم ھل لعجی نأب وأ ، ھیف رییختلاب وأ ھفیفختب
 دق نویلوصألاو ءاھقفلاو ، ریسیتلل افالخ ةدشلا دعب الإ نوكی ال جرحلا عفرو
 نبال نآرقلا ماكحأرظنا( ."جرحلا يفنو " " جرحلا عفد " اضیأ ھیلع نوقلطی
 .156 / 1 تومحرلا حتاوف و 302 / 2 يبرعلا
 دصقی مل عراشلا نإف ، اھلوصأ نم لصأو ةعیرشلا دصاقم نم دصقم جرحلا عفرو
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 امو " ىلاعت  ھلوق اھنم ةلدألا نم ةعومجم كلذ ىلع تلد دقو قاشملاب فیلكتلا ىلإ
 هللا فلكی ال " ىلاعت ھلوقو ، 78 جحلا ةروس " جرح نم نیدلا يف مكیلع لعج
 نم مكیلع لعجیل هللا دیری ام " ىلاعت ھلوقو ، 286 ةرقبلا ةروس " اھعسو الإ اسفن

 رسیلا مكب هللا دیری " ىلاعت ھلوقو ، 6 ةدئاملا ةروس " مكرھطیل دیری نكلو جرح
 ففخی نأ هللا دیری " ىلاعت ھلوقو ، 185  ةرقبلا ةروس  " رسعلا مكب دیری الو
   . 28 ءاسنلا ةروس  " افیعض ناسنإلا قلخو مكنع
 يف دعس نبا ھجرخأ " ةحمسلا ةیفینحلاب تثعب " مالسلا ھیلع يبنلا لوق ةنسلا نمو
 الإ نیرمأ نیب ملسو ھیلع هللا ىلص هللا لوسر ریخ ام " ةشئاع ثیدحو ، تاقبطلا
 . يراخبلا ھجرخأ " امثإ نكی مل ام امھرسیأ راتخا

 دصق مدع ىلع لدی وھو ، فیلكتلا يف جرحلا عوقو مدع ىلع عامجإلا دقعناو -
 يفنم كلذو ، فالتخالاو ضقانتلا ةعیرشلا يف لصحل اعقاو ناك ولو ، ھیلإ عراشلا

 ةعوضوم اھنأ تبث دقو ، ةقشملا دصق ىلع ةعیرشلا عضو ناك اذإ ھنإف ، اھنع
 نع ةھزنم يھو ، افالتخاو اضقانت امھنیب عمجلا ناك ، ریسیتلاو قفرلا دصق ىلع
 .كلذ
 نم ملع اممو ، ھب عوطقم رمأ وھو ، صخرلا ةیعورشم نم اضیأ تبث ام مث -
 يف تامرحملا لوانتو ، عمجلاو ، رطفلاو ، رصقلا صخرك ، ةرورضلاب نید
 . ةقشملاو جرحلا عفر قلطم ىلع اعطق لدی اذھ نإف  ، رارطضالا

 ، لامعألا ماود نع عاطقنالا يف فلكتلاو قمعتلا نع يھنلا نم ءاج ام كلذكو -
 ، فیفخت الو صیخرت مث ناك امل فیلكتلا يف ةقشملل ادصاق عراشلا ناك ولو
 ، ندبلا روصقل لقاعلا يبصلا ىلع ماكحألا نم ءيش بجی مل كلذ لجألو
 ةالصلا ءاضق بجی ملو . لقعلا روصقل غلابلا هوتعملا ىلع الو ، لقعلا روصقلوأ
 ، هاركإلاو نایسنلا يف اذكو ،دھتجملا أطخ يف مثإلا ىفتناو ،سافنلاو ضیحلا يف
 ."عطقلا غلبم تغلب ةمألا هذھ يف جرحلا عفر ىلع ةلدألا نإ " يبطاشلا لاق
 .340 / 1 تاقفاوملارظنا(
 :عیرشتلا يف جردتلاب فصتت ةعیرشلا1 --2
 دوعت يتلا تاثوروملا ىلع بلغتلل عیرشتلا يف جردتلا جھنم میكحلا عراشلا عبتا  
 هذھ حضوی ، يعضولا نوناقلا نع ةعیرشلا اھب زیمتت ةیصاخ يھو اھیلع سانلا
 ةروس ھنم لزن ام لوأ لزن امنإ تلاق اھنع هللا يضر ةشئاع نع يِوُر ام ةمكحلا
 لالحلا لزن مالسإلا ىلإ سانلا باث اذإ ىتح ،رانلاو ةنجلا ركذ اھیف لَّصفُملا نم
 ال لزن ولو ،ًادبأ رمخلا عدن ال اولاقل رمخلا اوبرشت ال ءيش لوأ لزن ولو ،مارحلاو
 .يراخبلا ھجرخأ "ًادبأ انزلا عدن ال اولاقل اونزت
 :رمخلا میرحت يف جردتلا كلذ ةلثمأ نمو
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 ًاقْزِرَو اًرَكَسُ ھْنِم َنُوذِخََّتت ِبَانَْعْألاَو ِلیِخَّنلا ِتاَرََمث ْنِمَو " ىلاعت ھلوق لزن دقف  -
 ھناحبس ھمعنب نانتمالا ماقم يف ، 67 لحنلا  " َنُولِقَْعی ٍمَْوقِلً َةیَآل َكَِلذ يِف َِّنإ ًانَسَح
 نیتاھ نم لكؤی ام قزرلابو ،رمخلا نم رِكُْسی ام رْكُّسلاب دارملا ناك اذإو
 ھنأب قزرلا فصو نإف نیرسفملا روھمج ھیلع ام اذھو بیبزلاو رمتلاك نیترجشلا

 .رْكُّسلا نود هدحو ھیلع ءانثلاو قزرلا حدمب رعُشی رْكُّسلا فصو نود نسح
 ُعِفَانَمَو ٌریِبَك ٌْمثِإ اَمِھیِف ُْلق ِرِسْیَمْلاَو ِرْمَخْلا ِنَع ََكنوَلأَْسی " ىلاعت ھلوق لزن مث -
 امیف رمخلا عفانم نیب ةیآلا تنراقف ، 219 ةرقبلا " اَمِھِعَْفن ْنِم َُربَْكأ اَمُھُْمثِإَو ِساَّنلِل
 مثإ يف اھراضمو ،حبر نم اھب راجتالا ىلع بترتی وأ ةوشن نم اھبرش نع ردصی
 ةراثإو لاملل عایضو ،لقعلا يف داسفو ،مسجلا يف ررض نم ھنع أشنی امو اھیطاعت
 .عفانملا ىلع راضملا حیجرتب اھنم ةیآلا ترَّفنو ،نایصعلاو روجفلا ثعاوبل

 ءاسنلا "ىَراَكُس ُْمتَْنأَوَ ةالَّصلا اُوبَرَْقت ال اُونَمآ َنیِذَّلا اَھَُّیأ َای " ىلاعت ھلوق لزن مث -
 ىلإ اھریثأت رمتسی يتلا تاقوألا يف رمخلا برش نع عانتمالا اذھ ىضتقاف ، 43

 مھنع لوزی ىتح رْكُّسلا لاح يف ةالصلا نابرق نع يھنلا ءاج ثیح ،ةالصلا تقو
 .مھتالص يف ھنولوقی ام اوملعیو هرثأ

 ُمالَْزألاَو ُباَصَنألاَو ُرِسْیَمْلاَو ُرْمَخْلا اَمَّنِإ اُونَمآ َنیِذَّلا اَھَُّیأ َای " ىلاعت ھلوق لزن مث -
 ُمَُكنَْیب َعِقُوی َْنأ ُناَطْیَّشلاُ دیُِری اَمَّنِإ َنوُحِلُْفت ْمُكََّلَعلُ هُوبَِنتْجَاف ِناَطْیَّشلا ِلَمَع ْنِم ٌسْجِر
 ُْمتَْنأ ْلََھف ِةالَّصلا ِنَعَوِ 7َّ ِرْكِذ ْنَع ْمُكَّدَُصیَو ِرِسْیَمْلاَو ِرْمَخْلا يِف َءاَضَْغبْلاَوَ ةَوَاَدعْلا
 .اھلك تاقوألا يف رمخلل ًاعطاق اًمیرحت اذھ ناكف .91 ،90 ةدئاملا " َنوَُھتنُم
 ، ةحلط يبأ لزنم يف موقلا يقاس تنك « لاق ھنع هللا يضر كلام نب سنأ نعو
 الأ يدانیً ایدانم ملسو ھیلع هللا ىلص هللا لوسر رمأف ، خیضفلا ٍذئموی مھرمخ ناكف
 جرخا ةحلط وبأ يل لاقف ، ةنیدملا ككس لك يف تَرََجف  لاق ، تمّرح دق رمخلا نإ
 .يراخبلا حیحص » ... ةنیدملا ككس يف ترجف ، اھتقرھأف تجرخف ، اھقرھأف
 يف ةوقو ، ةباجتسالا يف ةعرسو ، سفنلا ىلعً اراصتنا اذھ لثم ةیرشبلا تأر لھف
 رصنلا اذھ اَّنزاو ولو ؟ تاوھشللً امداصم ، تاداعللً افلاخم نكی امھم رمألل دایقنالا
 قافخإلاب ، يمالسإلا عمتجملا يف اھیلع ءاضقلاو ، رمخلا ةبراحم يف نیبملا
 براحت نأً اموی تدارأ نیح ، ةیكیرمألا ةدحتملا تایالولا ھب تینم يذلا عیرذلا
 ىلع دمتعی يذلا ءامسلا عیرشت الإ مھحلصی ال رشبلا نأ انفرعل ، نیناوقلاب رمخلا
 . ناطلسلاو ةوقلا ىلع دامتعالا لبق نامیإلاو ریمضلا

 وھ امك  طقف ایندلاب سیلو ةرخالاو ایندلاب طبتری ةعیرشلا ةفلاخم ىلع ءازجلا 3-1
 :يعضولا نوناقلا لاح
 لمحی يذلا يناسنإلا ریمضلاو ينیدلا عزاولا ىلع زكترت ةیمالسإلا ةعیرشلا نا

 وأ ، سانلا نیعأ نعً ادیعب ناك ولو ، ناسنإلا ناك امثیح اھب مازتلالاو اھتعاط ىلع
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 ھناحبس هللا وھ ةعیرشلا هذھ بحاص نأل ؛ هللا ھمرح ام زاوج ھلھأ ىری ناكم يف
 نم ةیفاخ ھیلع ىفخت ال يذلا ، مھب طیحملا ، مھیلع ظیفحلا ، هدابع ىلع بیقرلا
 مھرس ملعی ، ضرألا يف الو تاومسلا يف ةرذ لاقثم ھملع نع بزعی الو ، مھرمأ
 ةنئاخ ملعیو ، مھبولق يف رطخی امو ، مھسوفن ھب سوسوت ام ملعیو ، مھاوجنو
 ھباوثلً ابلطو ، ´ً ةعاط ةعیرشلا هذھل نوعضخی مھف ،رودصلا يفخت امو نیعألا
 ؛ ةیویندلا ةبوقعلا ىدافتیو ، ةمیرج بكتری نأ مھنم ھناكمإب ناك نمو . ھتاضرمو
 يف ھتمقنو هللا طخس نمً افوخو ، ةیورخألا ةبوقعلا نمً ارذح كلذ ىلع مدقی ال ھنإف
 . ماظنلاو نمألا ظفحو ،مئارجلا ةلق ىلإ وعدی امم اذھ لكو . ةرخآلاو ایندلا
 ؛ً ائیش ىرخألا ةایحلا رمأ نم اھعضاو كلمی ال يتلا ةیعضولا نیناوقلا فالخب
 ال مھو ، اھتعاط ىلع مھلمحی ام مھیلع قبطت نم سوفن يف اھل سیلف اذھلو
 بكتری نأ عاطتسا نمو . اھتلئاط تحت عوقولا نم نوشخی ام ردقب الإ اھنوعیطی

 ُقلُخ نم اھباكترا نم ھعنمی ام ةمث سیلف نوناقلا ةوطس نم ٌنمآ وھو ام ةمیرج
 . نیدوأ
 ، عاطتسم ءاوھألل اھصوصن عیوطتو ، روسیم رمأ نیناوقلا ىلع لیاحتلا نأ امك
 ةدرطضم ةدایز مئارجلا دادزت كلذلو . ریسعلا ءيشلاب سیل اھتابوقع نم برھلاو
ً اعبت ایلعلا تاقبطلا يف نومرجملا رثكیو ، نیناوقلا هذھ قبطت يتلا دالبلا لك يف
 اھدارفأ ةردقملو ، اھل تایناكمإلا رفوتو ، تاقبطلا هذھ يف يقلخلا داسفلا ةدایزل

 . ھنم تالفإلاو نوناقلا ةلئاط نم برھتلا ىلع
 : ھیلع ينجملاو يناجلا نیب لدعلا ققحت ةیعرشلا تابوقعلا 4-1
 نم ءازجلا لعجتو ، ھیلع ينجملاو يناجلا نیب لدعلا ققحت ةیعرشلا تابوقعلا نا

 بح ھسفن نم عزتنتو ، ھقح ھل ظفحتو ، ھیلع ينجملا ردص يفشتف ، لمعلا سنج
 . مضھلاو ملظلاب روعشلاو ، ماقتنالاو رأثلا
 نیب ةعقاولا تایانجلا يف تابوقعلا عرش نأ ھتمحرو ىلاعت هللا ةمكح نم ناك دقف
 لتقلاك، لاومألاو ، ضارعألاو ، نادبألاو سوفنلا يف ، ضعب ىلع مھضعب سانلا
 تایانجلا هذھ نع ةعدارلا رجزلا هوجو ھناحبس َمَكْحأف ؛ ةقرسلاو فذقلاو حارجلاو
 ، رجزلاو عدرلا ةحلصمل ةنمضتملا هوجولا لمكأ ىلع اھعرشو ، ماكحإلا ةیاغ
 ،ناسللا عطق فذقلا يف عرشی ملف ، عدرلا نم يناجلا ھقحتسی امل ةزواجملا مدع عم
 ام كلذ يف مھل عرش امنإو ، سفنلا مادعإ ةقرسلا يف الو ، لتقلا انزلا يف الو
 عامطألا عطقنتو ،سوفنلا نم لغلا لوزیل ،ھناحبس ھلدعو ھتمحرو ھتمكح ھیضتقت

 يناجلا ةحلصم بلغت يتلا ةیعضولا نیناوقلا هدقتفت ام اذھو . ناودعلاو ملاظتلا نع
 ىنج نمم ھفاصنإ مدعو ،ھقح ھسخبو ،ھیلع ينجملا ةحلصم لامھإو ،ھیلع ةقفشلاو
 ،ناودعلاو مارجإلا يف لسرتسی ھلعجیو ،يناجلا ئرجی نأ ھنأش نم اذھو .ھیلع
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            . ماقتنالاو رأثلا ىلع ھلمحیو ،ةنیغضلاو دقحلاب ھیلع ينجملا سفن ألمیو
 : ةعامجلاو درفلا حلاصل تضرف ةیعرشلا تابوقعلا 5-1
 ، ةلقتسم ةیصخشك درفلا حلاصل تضُرف ةیعرشلا تابوقعلا نم ةبوقع لك نإ
 درفلا سحی نیحو . دارفألا نم هریغ عم ةعامجلا يف وضع وھو كلذك ھحلاصلو
 قیرط يف فقی ْذإ ھنأو ،ضورفملا دیقلا ءارو نم دوصقملا فدھلا وھ اذھ نأ
 نم تقولا سفن يف كلذك ھیمحی ،دارفألا نم هریغ يذؤی الیكل ھتاوھش ضعب

 رامدلا ىلإ هدوقت نأ ھسفن تاوھش نم ھیمحی لب ،ءاذیإلاب ھیلإ دتمت نأ هریغ تاوھش
 الو ،اھلاوز ىنمتی الو ،تابوقعلا هذھ نم ھسفن رمدتت ال اذھب سحی نیح .ءانفلاو
 ةیھاركلا ةقالع يھ عمتجملا نیبو ھنیب ةقالعلا نوكت الو ،اھزواجت ىلع لمعی
 صبرتی يذلا سرتفملا لوغلا وھ نوكی نل ةلاحلا هذھ يف عمتجملا نأل ؛عراصتلاو
 رارضإلا نم ھعنمی يذلا مزاحلا قیدصلا وھ امنإو ،ھنایك مطحیو ھقحسیل درفلاب
 . ھكولسو ھقالخأ بیذھتو ھمیوقت ىلع لمعیو ،هریغب وأ ھسفنب
 :اھثودح لبق ةمیرجلا عنم ىلا فدھت ةعیرشلا 6-1-
 نع كلذو ؛ اھثودح لبق ةمیرجلا عنم ىلع ةدھاج لمعت ةیمالسإلا ةعیرشلا نا
 لیزی امب اھتجلاعم ىلع تلمع تعقو اذإف . ةیئاقولاو ةیوبرتلا لئاسولا قیرط
 ،هللا دودح دنعً افّاقو نوكی ثیحب ملسملا يبرت يھف .راركتلا نم عنمیو راثآلا
 ھتاجاح عابشإ ىلع لمعت امك .ھمراحملً ابنتجم ،هرماوأ ةباجإ ىلإً اعراسم
 اذإ مث .ھیلع مرح امع ھل هللا حابأ امب ينغتسی ثیحب ،ھل ةیافكلا ریفوتو ،ةیرطفلا
 ةجلاعمل ةرورض اھرابتعاب ،اھبكترم ىلع ةبوقعلا تعقوأ كلذ دعب ةمیرجلا تعقو
 . يناسنإلا عقاولا مھنم ولخی نأ نكمی ال نیذلا نیفرحنملاو نیذاشلا
 اھمامتھا نم رثكأ عقت نأ دعب ةمیرجلا ةجلاعمب متھت اھنإف ، ةیعضولا نیناوقلا امأ
 ام اھیدل سیلو ، مئارجلا نع دارفألا عدرل ًءادتبا اصعلا عفرت يھف . اھعوقو عنمب
 . مھسوفن يف ةیتاذلا ةباقرلا ةیبرتو ، مھكولس طبضل مھیطعت
 :ةدسفملا ءردو ةحلصملا بلج ىلا فدھت ةعیرشلا7-1-
 ، داعملاو شاعملا يف دابعلا حلاصمب ةیفاو ، ةلماك ةلماش ةیمالسإلا ةعیرشلا نا

 يف هللا ننس ةمداصم وأ ، ةرطفلا ةدناعم نمو ، فالتخالاو ضقانتلا نم ةیلاخ
 ،ً املع ءيش لكب طاحأ يذلا میكحلا میلعلا هللا دنع نم اھنأل ؛ ةایحلاو نوكلا
 ناسنإلاو ؛ ةایحلاو نوكلاو ، ةرخآلاو ایندلا كلمی يذلاو ،ً اددع ءيش لك ىصحأو
 ؛14  كلملا  ] ُریِبَخلا ُفیِطَّللا َوُھَو ََقلَخ ْنَم َُملَْعیَ َالأ [ ، نوكی امو ناك ام ملعیو ،
 جھنم نعً اثحب براجتلا ھیت يف رشبلاك طبخی ال ىلاعتو كرابت  ھنإف اذھلو
 الب ھیتلا يف مھ نوطبخی نیح ، ةیساقلا براجتلا هذھ نمث رشبلا فلكی الو  قفاوی
 . لیلد
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 نوضقانتی مھتعیبطب رشبلاو . رشبلا عنص نم اھنإف ، ةیعضولا نیناوقلا امأ
 نمو ،رخآ ىلإ نمز نم دحاولا رصعلا يف لب ،رصع ىلإ رصع نم نوفلتخیو
 نم ةدحاولا ةمألا يفو ،رخآ ىلإ میلقإ نم دحاولا رطقلا يف لب ،رطق ىلإ رطق

 ىلإ درف نم ةدحاولا ةئفلا يفو ،ىرخأ ىلإ ةئف نم بعشلا يفو ،رخآ ىلإ بعش
 انیأر امً اریثكف .رخآ ىلإ تقو نمو ،ىرخأ ىلإ ةلاح نم دحاولا درفلا يف لب ،رخآ
 .ةخوخیشلا وأ ،ةلوھكلا ةلحرم يف هریكفت ضقانی بابشلا ةلحرم يف درفلا ریكفت
 ؛ىنغلاو ءاخرلا ةعاس يف هءارآ فلاخت ،رقفلاو ةدشلا ةعاس هءارآ اندجو امً اریثكو
 ریغ وأ ةرشابم ةجیتن نوكی امً ابلاغ ،نوناق وأ جھنم عضو يف ناسنإلا ریكفتف
 ،ءایشألل هروصت يف رثؤت ،ةیئیب لاوحأو ةینآ عاضوألً اساكعناو ،لعف درل ةرشابم
 لقعلا ةعیبط يھ هذھ تناك اذإف .رعشی مل وأ كلذب رعش ،رومألا ىلع ھمكحو
 نم ھتءارب روصتن فیكف ،لاوحألاو ناكملاو نامزلاب هرثأت ةرورضو ،يرشبلا
 ةمزال فالتخالاو ضقانتلا نإ ؟ةایحلل جھانم نم ھعضی امیف ،فالتخالاو ضقانتلا
 َنوُرََّبَدَتیَ َالَفأ [ ىلاعت ھلوق يف كلذ ىلإ هللا راشأ دقو ، بیر الو كش الب ھمزاول نم
 .)82 : ءاسنلا ( ]ً اریِثَكً افِالتْخا ِھیِف اُودَجََولِ 7َّ ِرْیَغ ِدنِع ْنِم َناَك َْولَو َنآُْرقلا
 ىلإ ةعامجلا تروطت املك ، روطتلاو ریغتلل ةضرع يعضولا نوناقلا ناك مث نمو
 يف نكی مل ٌللخ نیبت وأ ، ةرظتنم نكت مل تالاح ّتدج وأ ، ةعقوتم نكت مل ةجرد
 لامكلا نم برتقی نأ نكمی الو ،ً اریثك بلقتمو ،ً امئاد صقان نوناقلاف ؛ نابسحلا
 نإو ، دغلا يف ام فرعی نأ ھنكمی الو ، لامكلاب فصوی نأ نكمی ال ھعناص ماد ام
 .مویلاو سمألا يف ام ضعب فرعی دق ناك
 تعمجأ يتلا ةیلكلا حلاصملا ىلع ةظفاحملا ةیعرشلا ماكحألا فالخ ىلع اذھ
 ، لسنلاو ، لقعلاو ، سفنلاو ، نیدلا يھ يتلاو ، اھظفح بوجو ىلع عئارشلا
 دودحلا تابوقع يھ ةردقم تابوقع اھظفحل ةعیرشلا تررق دقف ؛ لاملاو
 وأ اھنع وفعلا يفً اناطلس مكاحلل لعجت ملو ، ةبوقعلا اھیف تددشو ، صاصقلاو
 ال يتلا ةیرورضلا حلاصملا ددھت مئارجلا هذھ نأ دیدشتلا ةلعو . اھنم صقنلا
 مئارجلا راشتنا ىلإ يدؤی اھیف لھاستلاف ؛اھنع سانلل ىنغ الو اھنودب ةایحلا میقتست
 ھنم دصق اھیف ددشتلاو . ھماظنو ھنمأ لالتخاو عمتجملا داسفو ، قالخألا للحتو ،
 نمألا ظفحو ، قالخألا ىلع ءاقبإلاو ، ةیرورضلا حلاصملا ىلع ةظفاحملا
 ةیصخش لمُھت نأ بجع الف ، ةعامجلا ةحلصم ھب دصق رخآ ریبعتب وأ ، ماظنلاو
 . ةعامجلا ةحلصم لیبس يف ھتحلصمب ىَّحضیو ، يناجلا
 : ررضلا عنم ىلا فدھت ةعیرشلا 8-1-
 الو ررض ال« ملسو ھیلع هللا ىلص يبنلا لوق نم اھتیعورشم ةیصاخلا هذھ دمتست

 عرشلا ماكحأ يف رارضإلاو ررضلا ُيفن ھیفو ، ھننس يف ھجام نبا هاور »رارض
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 يف ررضلا عنم ءاج دقو ، ماكحألا يف ةعیرشلا دصاقم نم دصقم ىلع ّلدف ،
 َالَو " ةیجوزلا ةقالعلا عوضوم يف ،الثم العو لج لاقف نیدلا نم ةددعتم باوبأ
ٌ َةدِلاَو َّراَُضت َال " ةعاضرلا يف لاقو ،]231ةرقبلا[" اُوَدتَْعتِل اًراَرِض َّنُھوُكِسُْمت
 ِدَْعب ْنِم " ةیصولا يف العو لج لاقو ،]233 ةرقبلا[" ِهَِدلَوِبُ َھلٌ دُولْوَم َالَو اَھَِدلَوِب
 ھنوك بناج ىلا ررضلا يفنف ]12 ءاسنلا[" ٍّراَضُم َرْیَغ ٍنَْید َْوأ اَھِب ىَصُوی ٍةَّیِصَو
 مھل زوجی ال ثیحب ؛دابعلا نیب  تالماعملا يف بولطم ، ةیعرشلا ماكحألاب طبترم
 .اعرش يفنم اذھ نأل ؛رارضلا يف الو ،ررضلا يف اوعسی نأ
 امك ةحلصملا نأل ؛ةحلصملا وھ رخآ يعرش لیلد ىلإ كلذك ةیصاخلا هذھ عجرتو
 وھ اھیف عوقولا نع يھنلاو ةرضملا عفدو ،دسافملا ءردب نوكت عفانملا بلجب نوكت
 اھنیب نزاویف ً،ارثأوً اردق توافتت رارضألا نأ الإ ،ھتاذب رسیلاو ،اھنیعب ةحلصملا

 .ىندألاب ىلعألا عفدیو ،محازتلاو ضراعتلا دنع
 كلذب ةققحم ، سانلا نع هروصو ھلاكشأ عیمج يف ررضلا ةعیرشلا تعنم دقو
 الو ھسفنب ررضلا قحلی نأ ناسنإلل زوجی الف ، نیملسملل ةدئافلا ریبكو عفنلا میظع
 . هریغب رضی ام لعفب ررضلا لباقی نأ زوجی ال امك ، هریغب

 :لقعلا دجمت ةعیرشلا 9-1
 ةیعاد ،تافارخلاو ماھوألا نم لقعلل ةررحمو ةدجمم ةیمالسإلا ةعیرشلا تءاج
 نإف ،ھیف لمأتلاو ئش لك يف ریكفتلا ىلع ثحت يھف .لقعلا ھلبقی ال ام لك ذبن ىلإ
 ةعیرشلا حمست الف ،نارفك لحم ناك ھب رفك نإو ،نامیإ لحم ناك لقعلا ھب نمآ
 وأً الاقم لوقی نأ ھل حیبت الو ،ھلقعیو ھیف ركفی نأ دعب الإ ءيشب نمؤی نأ ناسنإلل
 .لعفیو لوقی ام لقعیو ركفی نأ دعب الإً العف لعفی نأ
 تابثإ يف دمتعی نآرقلاف ،لقعلا ساسأ ىلع اھسفن ةیمالسإلا ةوعدلا تماق دقلو
 ´اب نامیإلا ىلع مھلمح يف دمتعیو ،مالسإلاب سانلا عانقإ يف دمتعیو ،هللا دوجو
 مھوعدیو ،مھلوقع ظاقیإو سانلا ریكفت ةراثتسا ىلعً ایساسأً ادامتعا ھباتكو ھلوسرو
 ریغ يفو مھسفنأ قلخ يفو ضرألاو تاوامسلا قلخ يف ریكفتلا ىلإ لئاسولا ىتشب
 ھعمست امو مھراصبأ ھیلع عقت امیف ریكفتلا ىلإ مھوعدیو ،تاقولخملا نم كلذ
 قحلا نیب زییمتلا اوعیطتسیلو ،قلاخلا ةفرعم ىلإ ھلك كلذ ءارو نم اولصیل ؛مھناذآ
 .لطابلاو
 اھنم ةرثك دعت ال ركفلا ریرحتو لقعلا مادختسا ىلع ضحت يتلا نآرقلا صوصنو
 يِتَّلا ِكُْلفْلاَو ِراَھَّنلاَو ِلْیَّللا َِفِالتْخاَو ِضَْرألاَو ِتاَواَمَّسلا ِقْلَخ يِف َِّنإ{ ىلاعت ھلوق
 َضْرألا ِھِب َایَْحَأف ءاَّم نِم ءاَمَّسلا َنِمُ 7ّ َلَزَنأ اَمَو َساَّنلا َُعفَنی اَمِب ِرَْحبْلا يِف يِرَْجت
 ءاَمَّسلا َنَْیب ِرِّخَسُمْلا ِباَحَّسلاَوِ حَایِّرلا ِفیِرَْصتَو ٍةَّبَاد ِّلُك نِم اَھیِف ََّثبَو اَھِتْوَمَ دَْعب
 مُكُظَِعأ اَمَّنِإ ُْلق{ ھناحبس ھلوقو ،]164 ةرقبلا[ }َنُولِقَْعی ٍمَْوّقِل ٍتَایآل ِضَْرألاَو
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 َْملََوأ{ ىلاعت ھلوقو ]46 أبس[ }اوُرََّكَفَتت َُّمث َىداَُرفَو َىْنثَمِ َِّ< اوُمُوَقت َنأ ٍَةدِحاَوِب
 ٍلََجأَو ِّقَحْلاِب َِّالإ اَمَُھنَْیب اَمَو َضَْرْألاَو ِتاَواَمَّسلاُ 7َّ ََقلَخ اَم ْمِھُِسفَنأ يِف اوُرََّكَفَتی
 }ِضَْرألاَو ِتاَواَمَّسلا يِف َاذاَمْ اوُرُظنا ُِلق{ ھناحبس ھلوقو ،]8 مورلا[ }ىKمَسُّم
 َّمِم ُناَسنِإلا ِرُظَنیَْلف *ٌِظفاَح اَھَْیلَع اَّمَّل ٍسَْفن ُّلُك ِنإ{ ىلاعت ھلوقو ،]101 سنوی[
 ،]7 - 5 قراطلا[ }ِبِئاَرَّتلاَو ِبْلُّصلا ِنَْیب نِم ُجُرَْخی *ٍِقفَاد ءاَّم نِم َقِلُخ *َقِلُخ
 *َْتعِفُر َفْیَك ءاَمَّسلا َىلِإَو *َْتقِلُخ َفْیَك ِلِبِإلا َىلِإ َنوُرُظَنی َالَفأ{ ھناحبس ھلوقو
 ،]20 - 17 ةیشاغلا[ }ْتَحِطُس َفْیَك ِضَْرألا َىلِإَو *َْتبُِصن َفْیَك ِلَابِجْلا َىلِإَو
 ق[ ٌ}دیِھَش َوُھَو َعْمَّسلا َىقَْلأ َْوأ ٌبَْلقُ َھل َناَك نَمِل ىَرْكَِذل َكَِلذ يِف َِّنإ{ ىلاعت ھلوقو

 نآرقلا بیعیو. ]7 نارمع لآ[ }ِبَابْلألاْ اُولُْوأ َِّالإ ُرَّكََّذی اَمَو{ ىلاعت ھلوقو ،]37
 اونمؤیو ،مھریغ اودلقیو ،مھریكفت اولطعیو ،مھلوقع اوغلی نأ سانلا ىلع
 امو نوكرتی امیف ریكفت نود دیلاقتلاو تاداعلاب اوكسمتیو ،ماھوألاو تافارخلاب
 ماعنألاك مھنأب ةلكاشلا هذھ ىلع اوناك نم فصیو ،ھلك كلذ مھیلع ركنیو ،نوعدی
 مھلوقع نومكحی الو ریكفت نود مھریغ نوعبتی مھنأل ؛ماعنألا نمً الیبس لضأ لب
 اھب هللا زیم يتلا ةدیحولا ةزیملا وھ لقعلا نألو ،نوعمسی وأ نولوقی وأ نولمعی امیف
 ماعنألاب ىواست هركف لطع وأ ھلقع ىغلأ اذإف ،تاقولخملا نم هریغ ىلع ناسنإلا
 .اھنم لضأ ناك لب
 َلیِق َاذِإَو{ ىلاعت ھلوق كلذ نم ،يناعملا هذھ ریرقت يف ةحیرص نآرقلا صوصنو
 َنُولِقَْعیَ ال ْمُھُؤَابآ َناَك َْولََوأ َانءَابآ ِھَْیلَع َانَْیفَْلأ اَم ُعِبََّتن َْلبْ اُولَاقُ 7ّ َلَزَنأ اَم اُوعِبَّتا ُمَُھل

 ءَادِنَو ءاَُعد َِّالإ ُعَمَْسیَ ال اَمِب ُقِعَْنی يِذَّلا َِلثَمَكْ اوَُرفَك َنیِذَّلا َُلثَمَو * َنُوَدتَْھیَ الَوً ائْیَش
 اوُریَِسی َْمَلَفأ{ ھناحبس ھلوقو ،171 – 170]ةرقبلا[ }َنُولِقَْعیَ ال ْمَُھف ٌيْمُع ٌمُْكب ٌّمُص

 ىَمَْعت ال اَھَِّنَإف اَھِب َنُوعَمَْسی ٌنَاذآ َْوأ اَھِب َنُولِقَْعی ٌبُوُلق ْمَُھل َنوَُكَتف ِضَْرألا يِف
 َْدَقلَو{ ىلاعت ھلوقو ،]46 جحلا[ }ِرُودُّصلا يِف يِتَّلا ُبُوُلقْلا ىَمَْعت نَِكلَو ُراَصَْبألا
 َّال ٌُنیَْعأ ْمَُھلَو اَھِب َنوَُھقَْفی َّال ٌبُوُلق ْمَُھل ِسنِإلاَو ِّنِجْلا َنِّم اًریِثَك َمَّنَھَجِل َاْنأََرذ
 ُمُھ َكَِئلُْوأ ُّلََضأ ْمُھ َْلب ِمَاعَْنألاَك َكَِئلُْوأ اَھِب َنُوعَمَْسی َّال ٌنَاذآ ْمَُھلَو اَھِب َنوُرِصُْبی
 نم نمآ وھو ءاشی امك ءاش امیف ركفی نأ ناسنإللو ،179 فارعألا[ }َنُولِفَاغْلا
 ،ةعیرشلا اھمرحت لامعأ نایتإ يف ركف ولو ریكفتلا اذھ ىلع باقعلل ضرعتلا
 ىلع هذخاؤت الو ،ھسفن ثیداحأ ىلع ناسنإلا بقاعت ال ةعیرشلا نأ كلذ يف ةلعلاو
 لعف وأ لوق نم هاتأ ام ىلع هذخاؤت امنإو ،مرحم لعف وأ لوق نم ھیف ركفی ام
 امع يتمأل زواجت هللا نإ " ملسو ھیلع هللا ىلص لوسرلا لوق ىنعم كلذو ،مرحم
 . يراخبلا حیحص "ملكتت وأ ھب لمعت مل ام اھسفنأ ھب تثدح وأ تسوسو

 :داقتعالا ةیرح ىلا فدھت ةعیرشلا -20-
 هذھ ةنایص ىلع تلمعو داقتعالا ةیرح تحابأ ةعیرش لوأ يھ ةیمالسإلا ةعیرشلا
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 قنتعی نأ ةیمالسإلا ةعیرشللً اقبط ناسنإ لكلف ،دودحلا رخآ ىلإ اھتیامحو ةیرحلا
 وأ اھریغ قانتعا وأ ھتدیقع كرت ىلع ھلمحی نأ دحأل سیلو ،ءاش ام دئاقعلا نم
 .ھتدیقع راھظإ نم ھعنمی
 نالعإب فتكت ملف ،ةدیقعلا ةیرح تررق نیح ةیلمع ةیمالسإلا ةعیرشلا تناك دقو
 :نیقیرط اھتیامحل تذختا امنإو ةیرحلا هذھ
 لمعی ھكرت يفو ءاشی ام داقتعا يف ریغلا قح اومرتحی نأ سانلا مازلإ :امھالوأ -
 نمو ،ىرخأ كرت وأ ام ةدیقع قانتعا ىلع رخآ هركی نأ دحأل سیلف ،ھتدیقعلً اقبط
 امیف أطخلا ھجو ھل نیبیو ،ىنسحلاب ھعنقی نأ ھیلعف هداقتعا يف رخآ ضراعی ناك
 الف لبقی مل نإو ،جرح امھیلع سیلف عانتقا نع ھتدیقع ریغی نأ لبق نإف ،دقتعی
 وھو ھتدیقع رییغت ىلع ھلمحی امب ھیلع ریثأتلا الو ،ھیلع طغضلا الو ھھاركإ زوجی

 دشرأو ،أطخلا نیبف ؛ھبجاو ىدأ ھنأ ةداضملا ةدیقعلا بحاص يفكیو ،ٍضار ریغ
 ام اذھو .میقتسملا طارصلا ىلإ ھتیادھو ھمصخ داشرإ يف رصقی ملو ،قحلا ىلإ
 ھلوقو ،]256 ةرقبلا[ }ِنّیِدلا يِفَ هاَرْكِإَ ال{ ھلوسرل ىلاعت لوق حوضوب هدكؤی

 ىَّتَح َساَّنلاُ هِرُْكت َتَنَأَفأ ًاعیِمَج ْمُھُّلُك ِضَْرألا يِف نَم َنَمآل َكُّبَر ءاَش َْولَو{ ھناحبس
 مِھَْیلَع َتْسَّل *ٌرَِّكذُم َتَنأ اَمَّنِإ ْرَِّكَذف{ لجو زع ھلوقو ،]99 سنوی[ }َنیِنِمْؤُمْ اُونوَُكی
 ُغَالبْلا ِالإ ِلوُسَّرلا َىلَع اَمَو{ العو لج ھلوقو ،]22 - 21 ةیشاغلا[ }ٍرِطْیَصُمِب
 .54 رونلا }ُنیِبُمْلا

 فقی ال نأو ،ھتدیقع ةیامح ىلع لمعی نأ ھسفن ةدیقعلا بحاص مازلإ :امھیناث -
 ال يتلا ةدلبلا هذھ نم رجاھی نأ ھیلع متحت ھسفن ةیامح نع زجع اذإف ً،ایبلسً افقوم
 رداق وھو رجاھی مل نإف ،دقتعی ام نالعإ اھیف ھنكمی ةدلب ىلا ،ھتدیقع اھیف مرتحت

 ھیلع تقحو ً،امیظعً امثإ بكتراو ،هریغ ھملظی نأ لبق ھسفن ملظ دقف ةرجھلا ىلع
 ام اذھو .اھعسو الإً اسفن هللا فلكی الف ةرجھلا نعً ازجاع ناك اذإ امأ ،باذعلا ةملك
 ْمِھُِسفَْنأ يِمِلاَظُ ةَكِئآلَمْلا ُمُھاَّفََوت َنیِذَّلا َِّنإ{ ىلاعت ھلوق يف ةحارصب نآرقلا هدكؤی
ً َةعِساَوِ 7ّ ُضَْرأ ْنَُكت َْمَلأْ اَوْلَاق ِضَْرألا يِف َنیَِفعَْضتْسُم اَّنُكْ اُولَاق ُْمتنُك َمیِفْ اُولَاق
 ِلاَجِّرلا َنِم َنیَِفعَْضتْسُمْلا َِّالإ *اًریِصَم ْتءاَسَو ُمَّنَھَج ْمُھاَْوأَم َكَِئلُْوَأف اَھیِفْ اوُرِجاَُھَتف
 َُوفَْعی َنأُ 7ّ ىَسَع َكَِئلُْوَأف ً*الیِبَس َنُوَدتَْھیَ الَوً َةلیِح َنُوعیَِطتَْسیَ ال ِنَادْلِوْلاَو ءاَّسِنلاَو
  ]99 - 97 ءاسنلا[ }اًرُوفَغ اKُوفَعُ 7ّ َناَكَو ْمُھْنَع
 ةماع سانلل ةدیقعلا ةیرح تررق امنیح ومسلا ةیاغ ةیمالسإلا ةعیرشلا تغلب دقو
 دالب يف نیملسملا ریغل ةیرحلا هذھ ةیامحب تلفكتف ،نیملسم ریغو نیملسم
 ھبھذمو ھنید نع نلعی نأ يمالسإ دلب يأ يف ملسملا ریغ عیطتسی ثیح ،مالسإلا
 ھنید ةماقإل سرادملاو دباعملا میقی نأو ،ةینیدلا ھسوقط رشابی نأو ،ھتدیقعو
 مھو مھدباعمو مھدئاقع ةیمالسإلا دالبلا يف دوھیللف ،ھیلع جرح نود ھتساردو
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 نأ مھلو ، مھنید اھیف نوملعی يتلا مھسرادم مھلو ،ةیمسر ةقیرطبوً انلع نودبعتی
 اھولضفیو دئاقعلا نم اھریغ نیبو اھنیب اونراقی نأو مھتدیقع نع نوءاشی ام اوبتكی

 نییحیسملا لاح كلذكو ،ةلضافلا قالخألاو بادآلاو ماعلا ماظنلا دودح يف اھیلع
 مھو ،مھسرادمو مھسئانك بھذم باحصأ لكلف ،اھددعتو مھبھاذم فالتخا عم
 نورشنیو اھنع نوبتكیو ،مھسرادم يف مھدئاقع نوملعیو ً،انلع مھتادابع نورشابی
 .ةیمالسإلا دالبلا يف نوبتكی ام

 : لدعلا قیقحت ىلا فدھت ةعیرشلا 21-  
 ةیوبنلا ةنسلاو میركلا نآرقلا صوصن يف لدعلا ةماقإ ةرورض مالسإلا ررق
 َْولَوِ َِّ< َءَادَھُش ِطْسِقْلاِب َنیِماََّوق اُونوُك اُونَمآ َنیِذَّلا اَھَُّیأ َای { ىلاعت ھلوق لثم ةرھطملا

 اُوعِبََّتتَ َالف اَمِھِب َىلَْوأُ َّ<َاف اًریَِقف َْوأ اKیِنَغ ْنَُكی ِْنإ َنیِبَرَْقألاَو ِنَْیدِلاَوْلا َِوأ ْمُكُِسفَْنأ َىلَع
 ةروس } اًریِبَخ َنُولَمَْعت اَمِب َناَكَ 7َّ َِّنَإف اوُضِرُْعت َْوأ اوُوَْلت ِْنإَو اُولِدَْعت َْنأ ىَوَھْلا
 َءَادَھُشِ َِّ< َنیِماََّوق اُونوُك اُونَمآ َنیِذَّلا اَھَُّیأ َای { ىلاعت ھلوقو ، 135 ةیآلا ءاسنلا
َ 7َّ اُوقَّتاَو ىَوْقَّتلِل ُبَرَْقأ َوُھ اُولِدْعا اُولِدَْعت ََّالأ َىلَع ٍمَْوق ُنَآنَش ْمُكَّنَمِرَْجیَ الَو ِطْسِقْلاِب
 ھب میظع يعرش أدبم أدبملا اذھف ، 8 ةیآلا ةدئاملا ةروس } َنُولَمَْعت اَمِب ٌریِبَخَ 7َّ َِّنإ
 قئارط نكلو بجاو أدبملا اذھ ذیفنتو ، ةایحلا مظتنتو قلخلا حلاصم ققحتت
 نمو رخآ ىلإ نامز نم فلتخت دق لدعلا قیقحت ىلع موقت يتلا تاھجلا تامیظنت
 مھعسو يف ام اولذبی نأ نیدھتجملا ىلعو ، عستم كلذ يفو هریغ ىلإ ناكم
 . ھیدھ ىلعو هللا ةعیرش قفو سانلا نیب لدعلا قیقحت ىلإ لوصولل

 : مكحلا يف ىروشلا قیقحت ىلا فدھت ةعیرشلا  22-
 ْمَُھنَْیب ىَروُش ْمُھُرَْمأَو { ىلاعت لاق مكحلا يف ىروشلا ةماقإ ةرورض مالسإلا ررق
 نارمع لآ ةروس } ِرَْمألا يِف ْمُھْرِواَشَو { ىلاعت ھلوقو 38 ةیآلا ىروشلا ةروس }
 ھلاؤسو ردب ةوزغ يف ھلزنم يف  ملسو ھیلع هللا ىلص يبنلا لعفو ، 159 ةیآلا

 اذھأ ردبب ملسو ھیلع هللا ىلص لوسرلا لزن امل رذنملا نب بابحلا لوقو ھباحصأل
 ھیلع هللا ىلص - هللا لوسر لاقف ؟ ةدیكملاو برحلاو يأرلا وھ مأ هللا كلزنأ لزنم
 لوسر ىلع رذنملا نب بابحلا راشأف ، ةدیكملاو برحلاو ةروشملا يھ لب - ملسو

 اذكو ردب يف ھباحصأ يأر ىلع لزنو لحرف ، لزنملاب ملسو ھیلع هللا ىلص هللا
 راشتسا امك مھیف ھباحصأ راشتسا ملسو ھیلع هللا ىلص ھنإف ردب ىرسأ يف لاحلا
 أدبم ناكف اھریغو بازحألا ةوزغ لثم ملسلاو برحلا رومأ نم ریثك يف ھباحصأ
 هللا ىلص لوسرلا لمعو ھیف ةیعرشلا صوصنلل ھب ذخألا مزلی ایمالسإ ىروشلا

 ةقیرط اھب ققحتت يتلا ةقیرطلا يف نودھتجی سانلا نكلو ھباحصأ عم ھب ملسو ھیلع
 . اھتامیظنتو اھبیلاسأو اھتغیصو ىروشلا

 : ةاواسملا قیقحت ىلا فدھت ةعیرشلا 23-
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 زیزعلا باتكلا اھررق يتلا ةیمالسإلا صئاصخلا نم ةیصاخ سانلا نیب ةاواسملا
 قدصأ ھباحصأو ملسو ھیلع هللا ىلص لوسرلا ةایح تناكو ةرھطملا ةیوبنلا ةنسلاو
 ، ةایحلا نوئش نم نأش لك يف هللا وھ مكاحلا نإف ، میظعلا أدبملا اذھل قیبطت
 سیئر نیب الو ریغصو ریبك نیب قرف ال ، ءاوس هللا مكح مامأ مھلك قلخلاو
 نأش لك يف مكحلا ، ءاوس ةعیرشلا مامأ لكلاف ، دیعب وأ بیرق نیب الو ، سوؤرمو
 هللا نم ةیشخلاب سانلا ىلوأ مھو ءایبنألا ةثرو ءاملعلاو ، هدحو ´ مھنوئش نم
 ، اھقیقحت ةقیرطو ةاواسملا هذھ تالاجمو ھیضری يذلا ھجولا ىلع ھمكح ذافنإو
 مدقتو روطت لكل عستیو ناكمو نامز لكل حلاص أدبم ھنإف اھیف سانلا فلتخا نإو
 ْنِم ْمُكَانَْقلَخ اَّنِإ ُساَّنلا اَھَُّیأ َای { ىلاعت لاق دقو . ةعیرشلا فادھأ نم فدھ ھقیقحتو
 ةروس } ْمُكَاْقَتأِ 7ََّ دْنِع ْمُكَمَرَْكأ َِّنإ اُوفَرَاَعتِل َلِئَاَبقَو ًابُوعُش ْمُكَانَْلعَجَو َىثُْنأَو ٍرََكذ
 ال بارت نم مدآو مدآل مكلك « ملسو ھیلع هللا ىلص لاقو ، 13 ةیآلا تارجحلا
 .لبنح نب دمحأ دنسم   »ىوقتلاب الإ يمجعأ ىلع يبرعل لضف

 :قالخألاب ةیعرشلا ماكحألا طابترا -24-
 حلاصلا ناسنإلا نیوكتو ، ةلضافلا قالخألا ةیامحب متھت ةیمالسإلا ةعیرشلا نا

 ، ءایحلا شدخی ام لك دض تابوقعلا نم ةعومجم تنمضت مث نمو ً،اكولسو ةدیقع
 ةبقاع نأل ؛ بضغلا ةلاحو اضرلا ةلاح كلذ يف يوتست ؛ ةلضافلا قالخألا سمیو
 ،ً احلاص دسافلا لعجی ال نیفرطلا نیب يضارتلاو ، عمتجملاو درفلاب ةرضم كلذ
 . هللا مرح ام لحی الو
 ةیأب ھكھتنم بقاعت الو ، ةیمھأ ةیأ يقلخلا بناجلا ریعت الف ةیعضولا نیناوقلا امأ

 دارفألا ضعبب رشابم رارضإ ھلعف يف ناكو ، ماظنلاو نمألاب لخأ اذإ الإ ، ةبوقع
 ؛ شحاوفلاركنأو رئابكلا ربكأ نم ناك ولو ، ةیصخش ةیرح وھف كلذ ادع امو .
 ، ركسملا برش ىلع بقاعت الو ، هاركإ نع ناك اذإ الإ ىنزلا ىلع بقاعت ال يھف
 يف هدوجو ىلع باقعلاف ؛ ّنیب ركس ةلاح يف ماعلا قیرطلا يف ناركسلا دجو اذإ الإ

 هاذأل سانلا ضّرعی لاحلا هذھ يف هدوجو نأل ؛ ماعلا قیرطلا يف ركس ةلاح
 ةحصلاو لقعللً ارمدمو ، ةلیذر هرابتعاب ھتاذل ركسلا ىلع باقعلا سیلو ، ھئادتعاو
 .قالخألاو
 : ةیمالسإلا ةعیرشلل ةیساسألا تازیمملا -
 ةحمسلا ةعیرشلا هذھ نأ ةیمالسإلا ةعیرشلا صئاصخ مھأل انتسارد نم جتنتسن
 :اھمھأ ةیساسأ تازیممب زیمتت

 دعاوق نم ةلماكلا ةعیرشلا ھجاتحت ام لك تلمكتسا اھنأ يأ : ةعیرشلا لامك -1-
 ةعامجلا تاجاح دس لفكت يتلا تایرظنلاو ئدابملاب ةینغ اھنأو ،تایرظنو ئدابمو
 .دیعبلا لبقتسملاو بیرقلا رضاحلا يف
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 درفلا لاح حلصی نأ نكمی ام ىمسأ اھئدابمو اھدعاوق نأ يأ : ةعیرشلاومس -2-
 يماسلا ىوتسملا اذھ اھل ظفحی ام تایرظنلاو ئدابملا نم اھیف نأو ؛ ةعامجلاو
 .ةعامجلا ىوتسم عفترا امھم

 يأ ؛ماودلاب ةیعضولا نیناوقلا ىلع ةیمالسإلا ةعیرشلا زاتمت : ةعیرشلا ماود -3-
 الو لیدبتلا لبقت ال ةیساسألا اھؤدابمو ةیعطقلا اھصوصنف ،رارقتسالاو تابثلاب
 اھتیحالصل ةظفاح لظت كلذ عم يھو ،نامزألا تلاطو ماوعألا ترم امھم لیوأتلا
            )ریخألا رادصإلا ةلماشلا ةعوسوملا عقوم رظنا ( .ناكمو نامز لك يف
 :تاعوضوملا سرھف

 .امھنیب قرفلاو ھقفلاو ةعیرشلا موھفم -
 :ةیمالسإلا ةعیرشلا صئاصخ مھأ -

 .مومعلاب فصتت ةعیرشلا -2- .ردصملا ةینابر ةعیرشلا -1-
 .لومشلاب فصتت ةعیرشلا -4- .ةیعقاولاب فصتت ةعیرشلا -3-
 .ماكحألا ضعبب ةیمالسإلا ةعیرشلا صاصتخا -5-
 .ةلودو نید يھ لب بسحفً ایقالخأً اماظنالو طقف ةینید ةدیقع تسیل ةعیرشلا -6-
 .ةیوامسلا عئارشلاو تالاسرلا عیمجل ةخسانو ةمتاخ تءاج ةیمالسإلا ةعیرشلا -7-
            ریسیتلا ىلا فدھت ةعیرشلا -9- ناكمو نامز لكل ةعیرشلا ةیحالص -8-

 يف جردتلاب فصتت ةعیرشلا -11- .جرحلا عفر ىلا فدھت ةعیرشلا-10----
 .عیرشتلا

 وھ امك  طقف ایندلاب سیلو ةرخالاو ایندلاب طبتری ةعیرشلا ةفلاخم ىلع ءازجلا 12-
 .يعضولا نوناقلا لاح

 .ھیلع ينجملاو يناجلا نیب لدعلا ققحت ةیعرشلا تابوقعلا -13 -
 .ةعامجلاو درفلا حلاصل تضرف ةیعرشلا تابوقعلا -14-
 .اھثودح لبق ةمیرجلا عنم ىلا فدھت ةعیرشلا -15-
 .ةدسفملا ءردو ةحلصملا بلج ىلا فدھت ةعیرشلا -16 -
 .لقعلا دجمت ةعیرشلا -18- .ررضلا عنم ىلا فدھت ةعیرشلا -17-
 قیقحت ىلا فدھت ةعیرشلا -20- .داقتعالا ةیرح قیقحت ىلا فدھت ةعیرشلا -19-

 .مكحلا يف ىروشلا قیقحت ىلا فدھت ةعیرشلا .-21- لدعلا
 .قالخألاب ةیعرشلا ماكحألا طابترا -23- ةاواسملا قیقحت ىلا فدھت ةعیرشلا -22-

 :يمالسإلا ةعیرشلل ةیساسألا تازیمملا -
 .ةعیرشلا ماود -3  - ةعیرشلا ومس -  2- ةعیرشلا لامك -1-

 :عجارملاو رداصملا -
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 .يواضرقلا فسویل مالسإلل ةّماعلا صئاصخلا -
 .رداقلا دبع دیرفل ةیمالسإلا ةعیرشلا صئاصخ -
 .يدودوملا ىلعألا يبأل مالسإلا ئدابم -
 .بطق دمحمل مالسإلاو ةیداملا نیب ناسنإلا -
 .ةدوعرداقلا دبعل يمالسإلا يئانجلا عیرشتلا -
 .بطق دیسل يمالسإلا روصتلا صئاصخ -
 .ينایفسلا دباعل  ةعیرشلا يف لومشلاو تابثلا -
 .رقشألا نامیلس رمعل يمالسإلا ھقفلاو ةعیرشلا ىلإ لخدملا -
 .رداقلا دبع دیرفل مالسإلا يف ةَّیطسولا -

 .يودنلا نسحلا يبأل نیملسملا طاطحناب ملاعلا رسخ اذام  -
 .ىسوم فسوی دمحمل ھیلإ ةیناسنإلا ةجاحو مالسإلا -
 .ناطقلا عانمل ةیمالسإلا ةعیرشلا میكحت بوجو -
 .دیع لیلخ لازغل عمتجملا يف دودحلا قیبطت رثأ -
 .ةدوع رداقلا دبعل ھئاملع زجعو ھئانبأ لھج نیب مالسإلا -
 .توتلش دومحمل ةعیرشو ةدیقع مالسإلا -
 .ةرابط فیفعل يمالسإلا نیدلا حور -
 .ةرھز يبأل ةمیرجلا - .ةرھز يبأل ةبوقعلا -
 .ایروس قشمد ركفلا راد ةجمربلا مسق دادعإ ھلوصأو يمالسإلا ھقفلا ةعوسوم -
 .نانبل .توریب رتویبمكلل سیرعلا ةكرش يمالسإلا ھقفلا ةبتكم -
 ةیبرعلا ةكلمملا .داض تایجمرب جاتنإ ھمولعو ھقفلا يف ةرسیملا ةعوسوملا -
 .ةیدوعسلا

 :ةجمدملا صارقألا ةحئال -
 :يملعلا فارشإلا .جماربلاو قیوستلل بیطخلا دادعإ نآرقلا مولعو ریسفتلا ةبتكم -
 .ندرألا نامع يلآلا بساحلا ثاحبأل ثارتلا زكرم
 :يملعلا فارشإلا جماربلاو قیوستلل بیطخلا دادعإ ةیوبنلا ةنسلل ةیفلألا ةبتكملا -
 .ندرألا نامع يلآلا بساحلا ثاحبأل ثارتلا زكرم
 قیوستلل بیطخلا دادعإ ھمولعو فیرشلا يوبنلا ثیدحلل ةیبھذلا ةعوسوملا -
 .ندرألا نامع يلآلا بساحلا ثاحبأل ثارتلا زكرم يملعلا فارشإلا ،جماربلاو
 :يملعلا فارشإلا .جماربلاو قیوستلل بیطخلا دادعإ ةثیدحلا ءازجألا ةبتكم -
 .ندرألا نامع يلآلا بساحلا ثاحبأل ثارتلا زكرم
 زكرم :يملعلا فارشإلا .جماربلاو قیوستلل بیطخلا دادعإ ھلوصأو ھقفلا ةبتكم -
 .ندرألا نامع يلآلا بساحلا ثاحبأل ثارتلا
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 فارشإلا جماربلاو قیوستلل بیطخلا دادعإ میقلا نبا هذیملتو مالسإلا خـیش ةبتكم -
 .ندرألا نامع .يلآلا بساحلا ثاحبأل ثارتلا زكرم :يملعلا

 زكرم يملعلا فارشإلا جماربلاو قیوستلل بیطخلا دادعإ ةیمالسإلا مولعلا -
 .ندرألا نامع .يلآلا بساحلا ثاحبأل ثارتلا

 يملعلا فارشإلا جماربلاو قیوستلل بیطخلا دادعإ يعرشلا ملعلا بلاط ةعوسوم -
 .ندرألا نامع يلآلا بساحلا ثاحبأل ثارتلا زكرم
 Microteam Software ةرصاعملا ةیمالسإلا ةعوسوملا -
 جماربلاو قیوستلل بیطخلا دادعإ تاحلطصملاو بیرغلاو مجاعملا ةبتكم -
 .ندرألا نامع يلآلا بساحلا ثاحبأل ثارتلا زكرم يملعلا فارشإلا
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 418صخلملا

 ِجتُْنت ملعلا زكارمف ،ةلود يأ يف ةسیئرلا لصافملا يھ ؛مكحلاو ةرادإلاو ملعلا زكارم 

 ھجوت يتلا يھ مكحلا زكارمو ،میلسو میوق اھجھنم ناك نإ نیركفملاو ةداقلاو ءاملعلا
 نإ نونفلاو ءاضقلاو داصتقالاو ةسایسلا تالاجم يف ؛میوقلا هاجتالا وحن دلبلا ةفد

 يتلاو دالبلا يف ةیسایسلا ةیؤرلا ذفنت يتلا يھ ةرادالا زكارمو ،دیشر لقع كانھ ناك

 .ملعلا زكارم ىلا ةدنتسم اھلكو ،اھتاموكح عم بوعشلا لعافت اھنع جتنی

 : ىلی امك تاعماجلاو مولعلا زكارم يف نیثحابلا فینصت نكمیو

 ،طقف ھلاجم يف عادبإلا يف اُندیُفی اذھف ؛قیقد صاصتخاب صصختملا ثحابلا ً:الوأ

 .ةیملعلا تاربتخملا يف اعراب هارن نأ نكمیو ،هاندقف هانجتحا نإو

 لوكشك وھو ،ينُْغی ال ام ملع لك نم عمج ثحاب وھف ؛)لوكشكلا( ثحابلا ً:ایناث

 ،ينآلا ثدحلل ينآلا مالكلا تاذ ةیریھامجلا بطخلاو ظعاوملا يف اُندیُفی  لقنتم يملع
 مھل نوكت نیركفمو ةیسایس ةقبط وأ ملع ةبلط انل مدقی نأ نكمیو ةعیرسلا ةلاقملاو

                                                             
418 دیدج میدق ةلجم ىف لبق نم ترشن دق ةلاقم نم تلكشت ةقرولا هذھ   
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 ةیلقعب نییجیتارتسا نیثحابو نیركفم انل جتنی نأ عیطتسی ال ھنكل ،ةیعبت ةیلحرم ةیؤر

 .دالبلا نوئش ریدت ةیدایق

 ھملعل ةرسفملاو ةدناسلا مولعلاو ةایحلا تالاجم ھملعب طیحملا يلومشلا ثحابلا ً:اثلاث

 ةدعاق ءانب يف ھنم ةدافتسالا نكمی اذھف ؛ھملع ھب مِوَاُقی ام اھنم نقتأف ،ھصاصتخاو
 لك نمو ةدناسلا مولعلاو ةایحلا تالاجم لك نم عفتنی نأ ھل نكمیف ،عافتنالاو ریثأتلا

 يملعلا ھطیحم ىلع ریثأتلا يف عدُْبی مث نمو ؛ھصاصتخا ءانغإل ثادحألا
 ءارقتسالا ةدعاق قبطی نأ ھل نكمی يذلا وھو ،يلودلا ىتحو يسایسلاو يعامتجالاو

 اذھو ،تالضعملل لولحلا طبنتسیو ملعلاب نورقملا عقاولا ئرقتسی وھف ؛طابنتسالاو
 . رارقلا باحصأو نیتفملاو نیركفملاو ةداقلا جتنی يذلا وھ

 اذھ نم اوناك ھقفلاو داصتقالاو ةسایسلاو مولعلا ىرجم اوریغ نیذلا لك :ةجیتنلا

 ةعیرشلا مولع نم ةیملعلا تاصاصتخالا ءارقتسا نكمیو ،فنصلا

 وھ كمامأ هدجتس ؛اھریغو ةیبرتلاو داصتقالاو ،ةفاحصلاو ،)نیناوقلا(تاعیرشتلاو
 .يعوسوملا يلومشلا ملاعلا

ةیعوسوملا ،ملعلا  ،ةیلومشلا  ،جھنملا : ةیحاتفملا تاملكلا  
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THE HOLISTIC APPROACH TO KNOWLEDGE IN SCIENCE 

 

ABSTRACT 

Praise be to Allah, the Lord of the Worlds, and prayers and peace be upon the master of 

messengers, and his family of purgatory and companions 

The centers of science, administration and governance are the main joints in any 

country. The centers of science produce scientists, leaders and thinkers if their approach is 

correct and sound, and the centers of government are the ones that guide the country towards 

the right direction in the fields of politics, economy, justice and the arts. Which implements the 

political vision in the country, which results in the interaction of peoples with their 

governments, all based on the centers of science. 

Researchers in science and university centers can be classified as: 

First: the researcher specializing in precise competence; this benefits us in the 

innovation in its field only, and if we protested it, we can see him proficient in scientific 

laboratories. 

Secondly, the researcher is a researcher who collects from every knowledge that does 

not sing. He is a mobile scientific kashkol that helps us in public sermons and sermons that 

speak simultaneously to the immediate event. The article is quick and can be presented to us by 

students of science or political class and thinkers, but he cannot produce us thinkers and 

strategic thinkers with a leadership mentality that runs the country's affairs. 

Thirdly: The holistic researcher, who is knowledgeable about the fields of life and the 

sciences and the knowledge and knowledge of his knowledge and knowledge, is able to know 

what his knowledge is doing. This can be used to build the base of influence and use. He can 

benefit from all fields of life and science and from all events to enrich his competence; To 

influence the scientific, social, political and even international environment, which can be 

applied to the rule of extrapolation and elucidation; it explores the reality associated with 

science and devises solutions to the dilemmas, and this is what produces leaders, thinkers, 

inspectors and decision makers. 

The result: All those who changed the course of science, politics, economics and 

jurisprudence were of this type, and can be extrapolated from scientific disciplines of science, 

law, law, journalism, economics, education and others; you will find before you are the 

comprehensive world encyclopedic. 

Work in the field of science is in the field of competence, it is faster in the process of 

development and scientific progress; and competence may be a general competence in any 
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scientific field and this is Mahmoud; and can fill any gap in the scientific institution, 

administrative or technical. And the strict specialization within the general jurisdiction is one 

of the reasons for innovation and creativity in the scientific field and in particular technical; and 

this is unknowable, and we can call it vertical orientation in the jurisdiction, and this may be 

difficult to fill the scientific or administrative or technical vacancy, it is true that it cannot fill 

the vacancy; Because it may be unique institution, and there is a field of horizontal expansion 

is specialized in the competence of the general well-versed all the vocabulary of his knowledge; 

and specialization of precise competence, this can fill the scientific field and the field of others 

except the competent jurisdiction. 

But if we can produce minds that are concerned with the science and innovation of other 

sciences, here is the scientific creativity and here show the genius and we need scientific cadres 

distinct to produce leadership thinking in all areas of life 

 

Keywords: Method, Holistic, Approach, Science 
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 :ةمدقملا

 ىلع ىلاعت هللا لضف اذھو لوقعلا رھبی ةقیقح ؛ملاعلا ھلصو يذلا يملعلا روطتلا

 .)5:قلعلا( )َْملَْعی َْمل اَم َناَسْنِْألا َمَّلَع( يذلا وھف رشبلا

 غرفتم لك زاتمی يكل يرورضو مزال رمأ وھو ،مولعلا يف صصختلا ةرمث اذھو

 نكل ،ةلاوج ةعوسوم نوكی نأ انم يأل نكمی ال ھنأ حیحصو ،ھیف عادبالا نم ملعل

 يكل ھتفاقثل فدارملاو ھملعل دناسلا ملعتی نأ صصختملا اذھل دب ال ھتاذ تقولا يف
 لمعی ملع لك نع ایلوصأ ایھیدبً ائیش ملعی لماش يعوسوم دھج ةرمث ھنم لصحن

 ءيش لك ةفرعمب يفتكی الو ،اھیف صصخت يتلا ةیملعلا ةیجھنملا ةعومجملا نمض
 ؛اھثبو ةمولعملا يقلت ىلع ةردقلا ھل تامولعملل اكنب انیدل نوكیف ،دحاو رمأ نع

 ناك اذھو ،مولعلا نیب طبرلا يف عادبإلا مث ؛اھنم مَكِحلاو لولحلا طابنتساو اھلیلحتو

 . ھیف عدبی لاجم نم رثكأ مھنم لكلف ،ةمألا ءاملع لاح عقاو

 :عوضوملا رایتخا ببس

 يلومش ھنكل قیقد صتخم ىلإ قیقد صاصتخاب صتخم نم ثحابلا ریوطتل -1

 ،ھصاصتخاو ھملعل ةرسفملاو ةدناسلا مولعلاو ةایحلا تالاجم ھملعب طیحم
 رارقلا باحصأو نیتفملاو نیركفملاو ةداقلا جتنیف ؛ھملع ھب موقی ام اھنم نقتیف

: 
 ةفرعملا تایجھنم نم دحاو بناج ىلع زیكرتلاو ةقیقدلا تاصاصتخالا ةرثكل -2

 ةیفاقثو ةیملع تاوجف انیدل تحبصأف طقف ھملع ھقفیو ملعی ةذتاسأ انیدل دلوت

  . تامولعملا طبرو لاصحتسا يف
 ملع نم ھلمحی ام ھعم رّوطتی اعساو اقفأ صخشلا بسُكی يفرعملا لومشلا :ھتیمھأ

 .ةفاقثو
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 روطتلا راشتنإ مث ؟مولعلا يف صصختلا يفكی لھ لاؤس ىلع ةباجإلا : ثحبلا فدھ

 ثحبلاو ؛تاصنإلاو عامتسالا ( ھل نكمی نیثحابو نیركفم انیدل نوكیف لومشلاو

  .)جئاتنلاب قیفوتلا مث ؛طابنتسالاو لیلحتلاو ؛ءارقتسالاو

 :ثحبلا ةیجھنم
 .تادرفملا ةیھام فیرعت -1

 .صصختلا نایب -2
 .لومشلا نایب -3

 
 :نیقیبطت ىلع ثحبلا زكر :ثحبلا قاطن

  .ةیعامتجالاو ةیرسألا سانلا حلاصمب اھقلعتل ءاتفإلا تائیھ -1

 .تاكرشلاو دارفألاو ةلودلا ةیلام طبض ھیف نأل ؛يلاملا قیقدتلا -2
 

 
 

 تایھاملا  : لوألا ثحبملا

 ...يھ يھ ثیح نم يھو ،وھ وھ ءيشلا ھب ام :)1(ءيشلا ةیھام
 .ناسنإلا نم لقعتملا لثم ،لقعتملا رمألا ىلع ًابلاغ قلطت :ةیھاملا

 :بلاطم يف لومشلاو ةفرعملاو جھنملا ةیھام فیرعتل قرطتن ثحبملا اذھ يفو

 .جھنملا ةیھام :لوألا بلطملا
 .ةفرعملا ةیھام :يناثلا بلطملا

 .لومشلا :ثلاثلا بلطملا

                                                             
-رشانلا فارشإب ءاملعلا نم ةعامج ھححصو ھطبض :ققحملا-تافیرعتلا باتك-)ـھ816 :ىفوتملا( يناجرجلا فیرشلا نیزلا يلع نب دمحم نب يلع )1(
 .195ص-)ةلماشلا ةبتكملا( عوبطملل قفاوم باتكلا میقرت- م1983- ـھ1403 -1ط-نانبل– توریب ةیملعلا بتكلا راد :رشانلا
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 جھنملا ةیھام : لوألا بلطملا

 .اضیأ ةكرحم ،جھنلا وھو .نیبلا )حضاولا قیرطلا( نوكسف حتفب ،)جھنلا( :)2(جھن
 .جوھنو ،جھنو ،تاجھن عمجلاو

 : هللا لاق .رسكلاب ،)جاھنملاك( ةحضاو :ةجھن قرطو

 .)3(ً)اجاَھْنِمَوً ةَعْرِش ْمُكْنِم َانَْلعَج ٍّلُكِل ( 

 . ھكلس :قیرطلا جھنو .حضاولا قیرطلا :جاھنملا 

 . انیب احضاو اجھن راص :قیرطلا جھنتساو

 ثحبلاو ؛تاصنإلاو عامتسالل ةررقملا قرطلا يھ )4(يملعلا ثحبلا جھانم  

 ىدحإ لالخ نم كلذ نوكیو جئاتنلاب قیفوتلا مث ؛طابنتسالاو لیلحتلاو ؛ءارقتسالاو
 ئدابمل اھعیمج عضخت يلاتلابو ،سایقلا وأً ةبرجتلا وأ دصرلاب تناك ًءاوس قرطلا

 .جاتنتسالا

  :يملعلا ثحبلا جھانم عاونأ

 ةبرجتلاو )ءارقتسالا( حاضیتسالاو ةظحالملا ودعت ال ثحبلا جھانم نأ ىرن
 : اھمسقن اذل ،طابنتسالا مث لیلحتلاو

 عم اھب ةطیحملا فورظلاو رھاوظلا ةظحالم ىلع دمتعی :يئارقتسالا جھنملا -1

 .اھیلع ةئراطلا تاریغتملا ةبقارم

                                                             
 نب دّمحم نب دمحم نب دمحم .366ص-14ج– م2003 :رشنلا ةنس-رداص راد-برعلا ناسل-)روظنم نبا ( مركم نب دمحم نیدلا لامج لضفلا وبأ )2(

 نیققحملا نم ةعومجم :ققحملا - سوماقلا رھاوج نم سورعلا جات - )ـھ1205 :ىفوتملا( يدیبَّزلا ،ىضترمب ّبقلملا ،ضیفلا وبأ ،ينیسحلا قاّزرلا دبع
 تادرفم - ىناھفصالا بغارلاب فورعملا دمحم نب نیسحلا مساقلا وبأ .)عوبطملل قفاوم-ةلماشلا ةبتكملا جمانرب(.251ص-6ج - ةیادھلا راد :رشانلا

 .506ص -)عوبطملل قفاوم-ةلماشلا ةبتكملا جمانرب( -نآرقلا بیرغ
 .48 ةیآلا-ةدئاملا ةروس )3(
 .٢٠١٧ ریاربف ١٣ - ٠٧:٢٨ :ثیدحت رخآ .http://mawdoo3.com عقوم ىلع ةروشنم ةلاقم – يملعلا ثحبلا جھانم موھفم -يرایحلا نامیإ )4(
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 ،رھاوظلا نم لصحتملا ءارقتسالا لیلحتب وھو :)يبیرجتلا( يلیلحتلا جھنملا -2

 .جئاتنلا صالختسال ةبرجتلا تحت اھعضوو

 .)1(ةلصحتملا جئاتنلا ىلع موقیو : يطابنتسالا جھنملا  -3

 

 ةفرعملا ةیھام : يناثلا بلطملا
 ،تارمضملا يھو ،ھنیعب ءيش ىلع لدیل عضو ام : يھ نیوغللا الطصا يف ةفرعملا

 :اًضیأ ةفرعملاو  )2(اھیدحأ ىلإ فاضملاو ،ماللاب فرع امو ،تامھبملاو ،مالعألاو

 ىمسی كلذلو ،ملعلا فالخب لھجب ةقوبسم يھو ،ھیلع وھ ام ىلع ءيشلا كاردإ
 .فراعلا نود ملاعلاب ىلاعت قحلا

 :)3(ةفرعملاو ملعلا نیب قرفلا

 نوكی ملعلاو هاوس امع الصفم ءيشلا نیعب ملع اھنأل ملعلا نم صخأ ةفرعملا   

 ةفرعم ملع لك سیلو ملع ةفرعم لكف ...مولعملا زییمت ةفرعملاو ...الصفمو المجم
 برضب الإ كلذ دیفی ال ملعلا ظفلو هریغ نم مولعملا زییمت دیفی ةفرعملا ظفل نأ كلذو

 . صیصختلا نم رخآ

 :)4( ةفرعملا تفرعو

 .ةنیعم ةلكشم لح يف مادختسالل ةلباق ةمظنم تامولعم يھ*
 طامنأ عم لماعتلل ةددحملا قرطلاو تاقالعلاو میھافملل ةیزمر تافیصوت يھ*

 .تافیصوتلا
 .ءایشألا زییمت ةلالد :اھفرعنو

 :اھب قلعتملا جھنملا قفو ىلع ةفرعملا فنصنو
                                                             

 .قباس ردصم-يرایحلا نامیإ )1(
 .221 ص-قباس ردصم-يناجرجلا )2(
-میلس میھاربإ دمحم :ھیلع قلعو ھققح-ةیوغللا قورفلا-)ـھ395 :ت( يركسعلا نارھم نب ىیحی نب دیعس نب لھس نب هللا دبع نب نسحلا لالھ وبأ )3(
 .80ص-]عوبطملل قفاوم باتكلا میقرت[ رصم - ةرھاقلا ،عیزوتلاو رشنلل ةفاقثلاو ملعلا راد :رشانلا
 .24ص-ایلعلا تاساردلا-داصتقالاو ةرادالا ةیلك-كرامندلا ةحوتفملا ةیبرعلا ةیمیداكألا -ةفرعملا ةرادإ- بیدلا ناضمر میھاربإ )4(
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 .ھب صتخی يذلا نفلاو ملعلا تایئزج ةفرعم يھو: ةیصصختلا ةفرعملا -1

 .ھب ةطیحملا رومألا نم لمجملا ةفرعم يھو : ةماعلا ةفرعملا -2

 اھریغ نع ةدرفم لك زییمت اھب نكمی يتلا ةفرعملا يھو : ةیلومشلا ةفرعملا -3
 .ةیعوضوملا ةقدلا عم

 :)1(يعمجلاو يصخشلا روظنملا قفو ىلع ًادامتعا اھفنصنو

 .لمعلا يف ھتریصبو ھتربخب ةیدرفلا ةفرعملا لثمتو ةیصخشلا ةفرعملا -1

 . بتكلاو فحصلاب ةلثمتملا ةیعمتجملا ةفرعملا يھو ةماعلا ةفرعملا -2
 

 لومشلا ةیھام : ثلاثلا بلطملا
 : زیزعلا لیزنتلا يفو .ھب طاحأ : رمألا ھیلع لمتشا:)2(لومشلا-لمشلا

 اََّمأ ِنَْیَیثُْنْألا َِمأ َمَّرَح ِنْیَرَكَّذلآ ُْلق ِنَْیْنثا ِزْعَمْلا َنِمَو ِنَْیْنثا ِْنأَّضلا َنِمٍ جاَوَْزأَ َةیِناََمث(

َّبن ِنَْیَیثُْنْألا ُماَحَْرأ ِھَْیلَع َْتلََمتْشا   )3()َنیِقِداَص ُْمتْنُك ِْنإ ٍمْلِعِب يِنُوئِ

 : ىلاعت هللا ھمحر يراخبلا ھجرخ ام ةرھطملا ةنسلا نمو

 ِصْفَح ْنَع ،ٍبَْیبُخ ْنَع ِ،7َُّ دَْیبُع َاَنثَّدَح ،ِباَّھَولاُ دْبَع َاَنثَّدَح ،ٍراََّشب ُنْبُ دَّمَحُم يَِنثَّدَح (

 َمَّلَسَو ِھَْیلَعُ هللا ىَّلَص ُّيِبَّنلا ىََھن " :َلَاقُ ھْنَعُ 7َّ َيِضَرَ ةَرْیَرُھ يَِبأ ْنَع ،ٍمِصاَع ِنْب

 ِرَْصعلاَ دَْعبَو ،ُسْمَّشلا َعَِفتَْرت ىَّتَح ِرَْجفلاَ دَْعب :ِنَْیَتالَص ْنَعَو ِ،َةَذبَانُملاَو ِةَسََمالُملا ِنَع
 ،ِءاَمَّسلا َنَْیبَوُ َھنَْیب ٌءْيَشُ ھْنِم ِھِجَْرف َىلَع َسَْیل ِدِحاَولا ِبْوَّثلاِب َيَِبتَْحی َْنأَو ،َبیَِغت ىَّتَح

 .)4()َءاَّمَّصلا َلَِمتَْشی َْنأَو

                                                             
 .24ص- قباس ردصم– بیدلا ناضمر میھاربإ )1(
 .136ص-8ج– قباس ردصم—)روظنم نبا ( مركم نب دمحم نیدلا لامج لضفلا وبأ)2(
 .143 ةیآلا -ماعنألا ةروس )3(
 حیحص - ھمایأو ھننسو ملسو ھیلع هللا ىلص هللا لوسر رومأ نم رصتخملا حیحصلا دنسملا عماجلا- يفعجلا يراخبلا هللادبع وبأ لیعامسإ نب دمحم )4(
 :ةعبطلا-)يقابلا دبع داؤف دمحم میقرت ةفاضإب ةیناطلسلا نع ةروصم( ةاجنلا قوط راد :رشانلا-رصانلا رصان نب ریھز دمحم :ققحملا-يراخبلا
 :باتكلا عم]رجح نبالو بجر نبال يرابلا حتف ھیحرشب طبترم نتمو ،جیرختلا ةمدخ نمض وھو ،عوبطملل قفاوم باتكلا میقرت[ـھ1422 ،ىلوألا

 .147ص -7ج -5819 مقر ثیدح-قشمد ةعماج - اغبلا بید ىفطصم .د قیلعتو حرش



532 
 

 ،ابناج ھنم عفری الو هدسج ھب للجی ىتح بوثلاب لمتشی نأ وھ )1(ءامصلا لامتشا

 نوللاو . مھرمأو مھددع عمتجم : موقلا لمشو ...هدی اھنم جرخت ةجرف ھیف نوكیف
 نم تتشت ام يأ مھلمش هللا عمجو ...رخآ نول هولعی دوسأ ءيش نوكی نأ : لماشلا

 . ...هرمأ نم عمتجا ام يأ ھلمش هللا قرفو .مھرمأ

 ام عیمج قرغتسی ظفل وھو . مھلمش ؛ریخلا مھمعو ددعتملا لماشلا وھ :)2(ماعلا امأ

 عضو ماع ظفل لاجرلا ةملكف .رصح ریغ نم ةدحاو ةعفد دحاو عضوب ،ھل حلصی

 ،ظفللا ىنعم اھیلع قدصی يتلا داحآلا عیمج لومش ىلع ةلالدللً ادحاوً اعضو ةغللا يف
 .ةدحاو ةعفدبو

 

 لومشلاو صصختلا : يناثلا ثحبملا
 ةلماش ةعساو نوكت دقو ةیملع ةیئزج يف ةصصختم نوكت دق ةیملعلا ةیجھنملا

 .ىرخأ مولع نم تادرفم لمشت دقو ملعلا اذھ نم تایئزجل

 : مولعلا لیصحتل ِةبسنلاب سانلا ماسقأو

 . ھملع تایئزج ىلعٍ علطم ٍملعِ عرف يًف اماعً اصصخت ٌصِّصختُم -1
 .ھب صتخا ام الإ ءيش ىلعٍ علطم ریغ ملع يفً اقیقدً اصاصتخا ٌصصختم -2

 .لوكشك اذھو ٍماكحإو ٍناقتإ نودو ،ھلً الِّصحُم ٍملع لك يف ٌلغتشم -3
 .)لماشلا يعوسوملا(وھو ىرخأ مولع لوصأ ھلو ٍملع يف ٌصَّصختم -4

 :يلی ام قفو ىلع ةیلومشلاو صصختلا ثحبملا اذھ يف علطتسنو
 .صصختلا :لوألا بلطملا -

 .ةیلومشلا :يناثلا بلطملا -

 صصختلا :لوألا بلطملا
                                                             

 .136ص-8ج– قباس ردصم—)روظنم نبا ( مركم نب دمحم نیدلا لامج لضفلا وبأ )1(
 .305 ص -278 ف -ةبطرق ةسسؤم-ھقفلا لوصأ يف زیجولا-نادیز میركلادبع.د )2(
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 ،ةیصوصخو ةیصوصخوً اصوصخوً اصخ ھصخی ءيشلاب ھصخ :)1(صصخ

 صتخا :لاقیو .هریغ نود ھب هدرفأ :ھصتخاو ھصصخو صیصخو ،حصفأ حتفلاو
 .درفنا اذإ ھل صصختو رمألاب نالف

 ،اًصُّصخت ،صَّصختی ـل َصَّصخت / يف َصَّصخت / ـب َصَّصخت)لعف( :)2(َصَّصََخت

ُ َهدْھُجَوُ َھتْقَو اََھلَ دََرفَو اَھِب ََّمتْھِا:ـب َصَّصََخت ،ھب صَّصختم لوعفملاو ،صِّصختم وھف

 . ََكلَ دَّدََحتَو َنََّیَعت :َاذَھ ََكل َصَّصََخت ِھِبَ دََرفْنِا :ُ َھلَو ِھِب َصَّصََخت : ُلَاُقی

 ِھَِتفِرْعَمِب َ دَّرَفت -ـل َصَّصخت / يف َصَّصخت / ـب َصَّصخت ردصم )مسا( :صُّصََخت
 ِهِدیِدَْحتَو ِھِنیِیَْعتو

 تقولا ھل رفوی نأو ،هریغ نود نیعُم ٍلمعب مایقلاب درف صتخی نأ ينعی :)3(صصختلا

 ىلإ تامدخلا میدقتو ،علسلا جاتنإو ،لامعألاو ،مولعلاو ،ماھملا میسقت وھو دھجلاو
 ىرُخألا ماسقألا نع ةفلتخم تابلطتمب اھنم لك زیمتی ماسقأ ةدع

 ھماملإو ،ِھقئاقدب ھتفرعمو ،مولعلا نم ٍملعب ُلاغتشالا : )1(ھنأب )ُصُّصخَّتلا( ُفَرُْعیو

 .ھثحابمب

  :صصختلا ةیمھأو

 نم وھو ،قیقدلا صصختلا ةرمثو ةلیصح وھ ينقتلاو يملعلا مدقتلا نأ ركنی ال    

 :)2( میكحلا ھباتك يف صاصتخالا ىلاعت هللا رقأ دقف ىلاعت هللا ننس

 :داصتقالاب صتخا ،مالسلاو ةالصلا ھیلع فسوی هللا يبن  -1

                                                             
 .35ص-7ج-قباس ردصم– روظنم نبا )1(
 ar-https://www.almaany.com/ar/dict/ar - عماجلا يناعملا مجعم )2(
 .٢٠١٦ ربمتبس ٨ ،١٣:٤٦ :ثیدحت رخآ mawdoo3.com عقوم ىلع ةروشنم ةلاقم -صصختلا موھفم – ةلعشم ةمطاف )3(
    https://saaid.net/Doat/thomaaly/19.htm-دئاوفلا دیص عقوم ىلع ةروشنم ةلاقمُ-ةَّیمْلِعلا ُصِئاقَّنلا-ِقَّیُتعلا نامیلُس نب هللا دبع)1(
a-http://www.m-– ةیملاعلا ةكبشلا ىلع ةیبرعلا ةغللا عمجم ىدتنم يف ةروشنم ةلاقم -صصختلا ةیمھا )2(

arabia.com/vb/archive/index.php/t-6657.html 
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ّنِإ ِضَْرْألا ِِنئاَزَخ َىلَع يِنَْلعْجا َلَاق (   .)3( )ٌمیِلَع ٌظیِفَح يِ

 .عوردلا عینصت ةفرحب صتخا مالسلاو ةالصلا ھیلع دؤاد هللا يبن -2

 ْلَمْعا   َِنأ)10(َ دیِدَحْلاُ َھل اََّنَلأَو َرْیَّطلاَوُ َھعَم يِبَِّوأ ُلَابِج َایً الَْضف اَّنِمَ دُوَاد َانَْیتآ َْدَقلَو  (

َّدقَو ٍتَاغِباَس ّنِإً احِلاَص اُولَمْعاَو ِدْرَّسلا يِف ْرِ  .)4( )11(ٌریَِصب َنُولَمَْعت اَمِب يِ

 :دودسلاب صتخا نینرقلا وذ  -3

 َُلعَْجن ْلََھف ِضَْرْألا يِف َنُودِسْفُم َجوُْجأَمَو َجوُْجَأی َِّنإ ِنَْینَْرقْلا َاذ َای اُولَاق
ّنَّكَم اَم َلَاق ﴾٩٤﴿ اKدَس ْمَُھنَْیبَو َاَننَْیب ََلعَْجت َنأ َىلَع اًجْرَخ ََكل ّبَر ِھیِف يِ  ٌرْیَخ يِ

 ىَواَس َاذِإ ىَّتَح ِدیِدَحْلا ََربُز يِنُوتآ ﴾٩٥﴿ اًمْدَر ْمَُھنَْیبَو ْمَُكنَْیب َْلعَْجأ ٍةَُّوِقب يِنُونیَِعَأف
 ﴾٩٦﴿ اًرِْطق ِھَْیلَع ْغِرُْفأ يِنُوتآ َلَاق اًرَانُ َھَلعَج َاذِإ ىَّتَح اوُُخفنا َلَاق ِنَْیَفدَّصلا َنَْیب

 .دودس يرامعم ناكف )5(  ﴾٩٧﴿ ًابَْقنُ َھل اوُعاََطتْسا اَمَوُ هوُرَھَْظی َنأ اوُعاَطْسا اََمف

 :ىلاعت هللا لاق : جھنملا نعو

 َانْلََّزنَو ِءالُؤَھ َىلَعً ادیِھَش َكِب َاْنئِجَو ْمِھُِسفَْنأ ْنِم ْمِھَْیلَعً ادیِھَش ٍةَُّمأ ِّلُك يِف َُثعَْبن َمَْویَو(

  .)6()َنیِمِلْسُمْلِل ىَرُْشبَوً ةَمْحَرَو ًىدُھَو ٍءْيَش ِّلُكِلً انَایْبِت َبَاتِكْلا َكَْیلَع

  .)7()َنیِبِتاَكً اماَرِك( : ةكئالملا نم لعجو

 :صصختلا ةیبلس

 صصختی اندحأ حبصأ ثیحب ،صصختلا يف ةئزجتلا ةئزجت يھ ةیملع ةلحرم انلخد

 رزنلا الإ مولعلا نم ملعی ال ھنأ الإ ،ام دلب يف اھبً ادرفنم نوكی نأ نكمی ةیملع ةقیقدب
 يمیداكا ىلإ عمتجملا يف جتنم ثحاب ملاع نم صصختملا ثحابلا لوحتو ریسیلا

                                                             
 .55 ةیآلا – فسوی ةروس )3(
 .11-10 تایآلا – أبس ةروس )4(
 .97-94 تایآلا-فھكلا ةروس )5(
 .89 ةیآلا -لحنلا ةروس)6(
 .11ةیألا :راطفنالا ةروس )7(
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 عمً اباتك فلأ نمك حبصأف ،يصصخت اذھ سیل : لاق هانجتحا نإ ھتفرغ ھیلعُ ةلفقم

 . باتك ھیلع قلُطنف هؤازجأ ٌعمَجُم ٌلُك وھ سیلف ؛ھنم ءزج امھنم لك ذخأف ،ھلیمز

 ةنیابتملا تالاحلا ھیتأتف ؛اسرامم بیبط نوكی دقً الیل رفاخلا ئراوطلا بیبط نإ وقنو

 تالاحلا جلاع ،طقف قیقد صاصتخا اذ ناك نإف ،يضرملا ضرعلا وأ تاباصإلا نم
 الماش بطلا لوصأ يف ةینف ةسرامم اذ ناك نإ امأ ،طقف ھصاصتخا يف عدبا يتلا

 ھتراھم رھظتس انھف ؛ئراوطلا بیبطل ةعقوتملا تالاحلا بلاغ وأ عیمج ھتسراممب
  .ةعونتملا ضراوعلاو تاباصإلا ةجلاعم يف ھملع زربیو

 .اھملعی ال اھتخأ نع ھتلأس نإ ،ةدرفمب صصختی ایلعلا تاساردلا بلاط حبصأو

 ةیلومشلا :يناثلا بلطملا

 فداھلا يعادبإلا يلومشلا ریكفتلا ىلع دمتعت ةینف ةقیرط وھ يلومشلا میلعتلا   

 يھ ھیف ةیلومشلاو ،ملعلا قئاقحب ةرینتسملا جئاتنلا ىلإ لوصولا يف بغارلاو
 لكب طبرلا عم اھللحی مث اھنع ىصقتیو حضوتسی مث اھیف لمأتلاو رومألا ةظحالم

 ةلواط تحت ھنع ثحبی امل ةنیبملا ةحراشلاو ةدناسملا ةیملعلاو ةیركفلا تایطعملا
 .ثحبلا نم ةاخوتملا جئاتنلا يدبی مث ھثحب

 تادرفم ھل تعمج اذإ عدبی نأ ھل نكمی يذلا )1(يعادبإلا ریكفتلا ةزیم ةیلومشلاو    

 ةفرغ لكشی نأ نكمیف اھتالضعمل ةنیبملاو اھل ةحراشلا اھعمو اھب صتخملا مولعلا
 ةعقوتملا تایبلسلاو اھمامأ ةضورعملا تالامتحالا لك ىرت نیح عدبت ةیملع تایلمع

 ناكأ ءاوس )2(عادبإلا ركتبت ةینھذ لكشتتف ،مولعلا نم اھریغ عم ةركفلا ضراعت نم

                                                             
 /-post-sas ةساس عقوم ىلع ةروشنم ةلاقم.دوھجم نود قمعأ مھفل كقیرط يلومشلا میلعتلا-دیسلا نیدلا ءالع )1(

https://www.sasapost.com/holistic-education/. عقوم ىلع روشنم لاقم-ایلعلا ریكفتلا تاراھم – يرماعلا نابیش يلع نب دمحم.دو 
 .=http://sst5.com/readArticle.aspx?ArtID=1001&SecID - حاجنلا تاراھم تالاقم ةعوسوم
 .9ص-2014 -ضایرلا-– ریرج ةبتكم- ىلوالا ةعبطلا – يعادبالا ریكفتلا-سبلیف زلراشت )2(
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 اذھ نوكی نأ مأ ةیملع ةیلخ يف ةبراقتم تاصاصتخاب نیعمتجم ءالمز عم ھلمع

 .هدرفمب لمعی ٍمولع نونفل عماجلاوً ایملع روطتملا صخشلا

 :يملعلا لومشلا ةیمھأو

 ةیحان نمو ؛ملعلا تادرفم لك لومش لالخ نم يملعلا لومشلا ةیمھأ رھظت   
 لسرأو لومشلا جھنم میكحلا ھباتك يف ىلاعت هللا رقأو ،ةایحلا قئاقد لك لمشت عیرشتلا

 عم يلومشلا جھنملا ركذو ةایحلا تالاجم لك ةلماش تاعیرشت يف نییلومش ءایبنأ

 .خیراتلا ىرجم اوریغ نیذلا مالسلاو ةالصلا مھیلع ءایبنألا

 :مالسلاو ةالصلا ھیلعو انیبن ىلع میھاربا اندیس نع ىلاعت هللا لاقف 

 .ةمأ ماقم ماق وھف.)1( )َنیِكِرْشُمْلا َنِم َُكی َْملَوً افیِنَحِ َِّ<ً اتِنَاقً ةَُّمأ َناَك َمیِھاَرْبِإ َِّنإ(

 :ملسو ھلآو ھیلع ىلاعت هللا ىلص هللا لوسر اندیس نعو

 . )2()َنیَِملَاعْلِلً ةَمْحَر َِّالإ َكَانْلَسَْرأ اَمَو( 

 :مالسلاو ةالصلا ھیلعو انیبن ىلع ىسوم اندیس نعو

 اُوداَھ َنیِذَّلِل اوَُملَْسأ َنیِذَّلا َنوُّیِبَّنلا اَھِب ُمُكَْحی ٌرُونَو ًىدُھ اَھیِفَ ةاَرْوَّتلا َانْلَزَْنأ اَّنِإ(

 َساَّنلا اُوَشَْخت َالف َءَادَھُش ِھَْیلَع اُوناَكَوِ 7َّ ِبَاتِك ْنِم اوُظِفُْحتْسا اَمِب ُرَابَْحْألاَو َنوُّیِناَّبَّرلاَو

 ُمُھ َكَِئلُوَأفُ 7َّ َلَزَْنأ اَمِب ْمُكَْحی َْمل ْنَمَوً الیَِلقً انََمث يِتَایآِب اوَُرتَْشت الَو ِنْوَشْخاَو

 .ةیلمعلاو ةیداقتعالا ةایحلا تادرفم لكل لماش جھنم هدنع وھو )3()َنوُِرفاَكْلا

 :ءایبنألا ریغ نمو

                                                             
 .120 ةیآلا - لحنلا ةروس )1(
 .107 ةیآلا - ءایبنألا ةروس )2(
 .44 ةیآلا -ةدئاملا ةروس )3(
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ُ هَانَْیتآَو ِضَْرْألا يِفُ َھل اَّنَّكَم اَّنِإً ارْكِذُ ھْنِم ْمُكَْیلَع ُوْلَتأَس ُْلق ِنَْینَْرقْلا يِذ ْنَع ََكنوَلأَْسیَو(

 . )4(ً)اَببَس ََعْبَتَأفً اَببَس ٍءْيَش ِّلُك ْنِم

 :ىلاعت هللا لاق : جھنملا نعو

 َانْلََّزنَو ِءالُؤَھ َىلَعً ادیِھَش َكِب َاْنئِجَو ْمِھُِسفَْنأ ْنِم ْمِھَْیلَعً ادیِھَش ٍةَُّمأ ِّلُك يِف َُثعَْبن َمَْویَو(

  . )5()َنیِمِلْسُمْلِل ىَرُْشبَوً ةَمْحَرَو ًىدُھَو ٍءْيَش ِّلُكِلً انَایْبِت َبَاتِكْلا َكَْیلَع

 :لومشلا بابسأ

 . ةعامجلاو تاذلا ریوطتل ةیلومشلا ةرظنلا نم ةدافتسالا -1

 .جاتنتسالاو لیلحتلا ىلع ةردقلا -2
  .بایغلا تالاح يف يملعلا لیدبلا قیبطت ةیناكمأ -3

 :لومشلا ةیبلس

 انیدل نوكیسف ءبعلا اذھ لمحت ىلعً اردتقم يلومشلا قیبطتلاب فلكملا نكی مل اذإ
 .ءيش نع ينغی ال مولم ھملع ذاتسأ

 ةیلمعلا تاقیبطتلا : ثلاثلا ثحبملا

 ضرغلو ؛ةایحلا لصافم لك الماش اھملع نوكی اھلصافم عیمجب ةیملعلا ةسسؤملا    

 ةیملع تاموقم نم اھل دب ال اھیراجتو لودلا سفانتو دلبلا ءانب يف مھست تایلقع جاتنإ
 نأ الإ ؛ایلعلا تاساردلا ىتحو ةیئادتبالا ةلحرملا نمً أدبف ؛ةایحلا تادرفم لك لمشت

 اھب ضھنت يتلا ةیلمعلا ةایحلا عقاو ىلإ برقأ يھ ایلعلاو ةیلوألا ةیعماجلا تاساردلا
 ؛راكفأ لیصوتو ؛جھانم رایتخاو فادھأ دیدحت ( : ىلع موقی سیردتلا لمعو ممألا

 .)جئاتنلا مث رابتخالاو طبرلا مث

                                                             
 .85-83 ةیآلا - فھكلا ةروس)4(
 .89 ةیآلا -لحنلا ةروس)5(
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 نونف نم نف لك يف اھیلع فراعتملا يھ يملعلا اھنیعم اھنم دمتست يتلا مولعلاو   

 تناك وأ ةریغص تناك امھم ةلودل نكمی الو ؛ةایحلا تادجتسم نعً الضف ؛ملعلا

 .مولعلا يقاب كرتتو طقف ددحم ملع ىلع دنتست نأ ةفیعض ةیمیلعتلا اھتسایس

 ملاعو فقثمو ذاتسأو ملعتم لك لصأو ةیملعلا ةسسؤملا وھ مدقتو ملع لك لصأو     
 .ةیملعلا ةسسؤملا لوؤسمو دئاقو يركسعو

 :يتأی ام ىلع مولعلا نم نیفنصل ةیلمع تاقیبطت ثحبملا اذھ يف ضرعتسنو

 ً.اجذومن ءاتفإلا :لوألا بلطملا

 ً.اجذومن ةیلاملا ةباقرلاو قیقدتلا :يناثلا بلطملا

 

ً اجذومن ءاتفإلا تائیھ :لوألا بلطملا

 بصنم ؛ةرقوملا ءاتفإلا ةئیھ وأ يتفملا ةرضحب ً الثمم يملعلا ءاتفإلا بصنم    
 نأ ریثكلا نظی دقو ،يبعشلاو يسایسلاو يملعلا طسولا يف ةیمھأ ھل زیمتم يملع

 قلعتی امیف ةرسألا ماكحأو ةیصخشلا لاوحألا ماكحأ نوئشب ةقلعتم ءاتفإلا ةمھم
 ةرادإلا ةیحان نمو ،امھنیب حلصلاو ةیجوزلا لكاشمو ؛علخلاو قالطلاو جاوزلاب

 هذھ ةیمھأ نیبی يلمعلا عقاولا نكل ،ةیرادإلا مھتبساحمو مھلقنو دجاسملا ةمئأ نییعتب

 زكارمو تاعماجلل يملع فیدر اھنأو ؛ةایحلا تالاجم لك يف ةیملعلا ةسسؤملا
 يف رارقلا زكارمو تارازولاو ناملربلاو مكاحملل بضنی ال نیعمو ؛ركفلاو ثحبلا

 . ةلودلا

 نم اھل دب الو ؛ةایحلا لصافم لك الماش اماع اھملع نوكی ةیملعلا ةسسؤملا هذھو   
 مھف ىلع اھدعاست ةفیدر مولعو اھلمع يف ةیساسأ مولع نم ھیلإ دنتست يملع زكترم

 ءاتفإلا لمع نأ ىرنو ،اھل ةعجانلا لولحلا عضول اھتشقانم دارملا ةلضعملا عقاو
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 قیفوتلا مث ؛طابنتساو لیلحتو ؛ءارقتساو ثحبو ؛تاصنأو عامتسا ( : ىلع موقی

 .)جئاتنلاب

 : يھ يملعلا اھنیعم اھنم دمتست يتلا مولعلاو   

 :)1( ةیعرشلا مولعلا :ً الوأ

 ةینایبلا ؛ةیوغللا ھتاھاجتا عیمجب ھلیوأتو هریسفت ةفرعمب ،میركلا نآرقلا -1
 ؛ھھباشتمو ھمكحم ؛ھصاخو ھماع ؛ھخوسنمو ھخسان ؛نآرقلا مولعو ،ةیغالبلا

 .دیقملاو قلطملاو قیفوتلاو حیجرتلاو ضقانتلا مھوی امو
 رتاوتملاب ملعلاو ؛ھمالسو هللا ةالص ھبحاص ةرضح ىلع فیرشلا ثیدحلا -2

 نوئش لك يف ىدھلا ننس ىلع عالطالاو ؛عوضوملاو فیعضلاو حیحصلاو
 ؛اھنم َمْكُحلاو مَكِحلا صالختسال تالماعملاو تادابعلاو ةیلمعلا ةایحلا

 . اھلیلد عم لولحلا طابنتسالو

 ھیناعمب حلطصملا فیظوت ضرغل حالطصالا ملع ىلع ناقتإب عالطإلا -3
 .ةعیرشلا مولع يف ةیملعلاو ةیوغللا

 .اھل بسانملا ثدحلاو ةینیدلا تابسانملاو ةیوبنلا ةریسلا ناقتإ -4
 

 :)دئاقعلاو ركفلاو ةلآلا مولع ( ةفیدرلا مولعلا :ً ایناث

 ناقتإب نأل ؛ةیمالسإلا قرفلا لبق نم ةحورطملا راكفألاو ةیمالسإلا ةدیقعلا -1
 ةحاسلا ىلع حرطی ركف يأ باعیتسا نم ھنكمی قرفلا راكفأ ناقتإو لصألا

 .نآرقلا ھباشتمب اھذخأ ثیح نم اھلالدتسا اھل ةقرف لك نألو ؛ةیركفلا

 .ریكفتلا يف أطخلا نع نھذلا مصعت ةینوناق ةلآ وھف ؛قطنملا ملع -2
 .لاقملا يف أطخلا نع ناسللا مصعت ةیدعاق ةلآ ھنأ ثیح نم ؛وحنلا ملع -3

                                                             
 .7ص-م1996-ـھ1416-ةرشاعلا ةعبطلا-ةرھاقلا– ةبھو ةبتكم-ةیعادلا ةفاقث–يواضرقلا فسوی.د )1(



540 
 

 يف للزلا نع ھیقفلاو يتفملا مصعت ةیدعاق ةلآ ھنأ ثیح نم ؛ھقفلا لوصأ ملع -4

 .ھقفلا

 .لدجلا نع ركفلا مصعت ةیدعاق ةلآ ھنأ ثیح نم تاضوافملاو راوحلا ملع -5
 .ةغمادلا ججحلاو ةھیدبلا ةعرس ىلع ملعتلا ضرغل يمالكلا ءاكذلا ملع -6

 :ھقفلاو ةغللا مولع :ً اثلاث

 عسوتلاو ؛ثیدحلاو نآرقلل مألا ةغللا اھنوكب ةیبرعلا ةغللا مولعب قیقدلا ملعلا -1
 قفاوتلاو دادضألاو فدارتلاو ؛يناعملاو نایبلاو فرصلاو وحنلا ملع يف

 .ظافلألا يف فالتخالاو
 نیابتلا ھجوأو ؛دلبلا بھذمب قیقدلا ملعلاو ؛ةماع ةروصب يمالسإلا ھقفلاب ملعلا -2

 . تالضعملا لولح طابنتسال ؛بھذم لكل ةلدألا عم بھاذملا نیب ةنراقملاو

 بودنملاو بجاولاو ضرفلا ةفرعم ثیح نم ھقفلا لوصأب قیقدلا ملعلا -3
 ةحصلاو ؛مئازعلاو صخرلا نایبو ؛مارحلاو امیرحتوً اھیزنت هوركملاو

 سایقلا نم ماكحألا رداصم نایبو ؛ناسنإلا فیلكت نایبل ةیلھألاو ؛نالطبلاو
 ةلالدو يظفللا كرتشملاو صاخلاو ماعلاو يھنلاو رمألا؛فرعلا؛حلاصملاو

 . مازلألاو ءاضتقالاو صنلا

 : ةدناسلا مولعلا :اعبار

 ثاریملا لئاسم ءاتفالا ةئیھو يتفملا نقتی ھبو ؛تایضایرلاو باسحلا مولع -1

 باسحو ؛ةینوناقلاو ةیعرشلا تاماسقلا لمعو ایاصولاو تاكرتلا میسقتو

 .ةضفلاو بھذلا قفو ىلع ةیعرشلا ةبصنألا باسحو ؛ةاكزلا
 مھدحأ ملستیف ؛ةیملعلا تاسسؤملا ھنع لفغت يتلا مولعلا نم وھو ؛ةرادإلا مولع -2

 ةرادإلا ببسب ةسسؤملا لشفتف ةرادإلاب ملع ھل نكی ملو يملعلا بصنملا
 ةیفرصملاو ةیلاملا تالماعملا يف ىوتفلا ھل ىنستیل ؛ةیفرصملاو ةیلاملا مولعلا -3

 . ةیوبر تالضعم نم اھقفاری امو مھسألاو تاكرشلا لمعو
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 ھضرغو ؛ةرم عوبسأ لك ولو قوسلا داصتقا ىلع ھعالطاو ةیداصتقالا مولعلا -4

 ىلع عالطالاو ؛رطفلا ةاكزو اھمیقب ةیعرشلا تارافكلا نایبل راعسألا ةبقارم

 نیح نویدلا تاعزانم ضف يف هدیفت تضم تاونسل ةیخیراتلا بھذلا راعسأ
 .ةیلحملا ةلمعلا ةمیق لدبت

 قیرفتو جاوز نم ةیصخشلا لاوحألا ؛يندملا نوناقلا نم ؛ةینوناقلا مولعلا -5
 امیف ةیئارجإلا نیناوقلاو ؛ةمرجُملا لاعفألا نایبل ءازجلاو تابوقعلا ؛ھعاونأب

 نعً الضف ،يضاقتلا ماكحأو تانیبلا ؛دوھشلا عامس نم مكاحملا لمع صخی

 .تالضعملا لحل نواعتلاو مكاحملا عم قیثولا ھلاصتا

 ةرصاعملا ةیسایسلاو ةیركفلا بھاذملا نم ةرصاعملا ةفاقثلاو )1(ةسایسلا مولع -6
  . دالبلا يف ةیسایسلا مظنلاو

 عرز تایلمع نم ةیلمعلا تاحورطلا نم ةدافتسالل ؛ةلدیصلاو ةیبطلا مولعلا -7
 لاسنتسالا ؛يعانصلا حیقلتلا ؛محرلا جراخ بیصختلا تایلمع ؛ءاضعألا

 ةردخملا داوملا نایبلف ةلدیصلا امأ .ةمرحو لح نم اھقفاری امو ؛خاسنتسالاو
 ھل نوكی اذھ عمو ؛ناسنإلا تافرصتو ةدارا ىلع ریثأت نم اھقفاری امو

 .لیمجتلاو دیلوتلاو ةیئاسنلاو يسفنلا بطلا عورف يف صصختم يراشتسا

 تارھطملا نایب نم ةدافتسالل ؛)يجولویبلا( ةایحلا مولعو ءایمیكلا مولع -8
 اھلیلحتو ةبرشألا عاونأو ؛تاساجنلا لوحت يف مرحی امو لحی امو تامقعملاو

 .اھیف ةیلوحكلا ةداملا نایبل
 . لالھلاب قلعتی امل كلفلا مولع -9

 لازتخالو ؛ثحاب دعاسم لضفأ ھنأل تایجماربلاو بوساحلا مولع -10
 .لاملاو تقولاو دھجلا

                                                             
 ينورتكلالا عقوملا ىلعروشنملا-حجانلا ةیعادلا تاموقم-حدحداب دمحأ نب رمع نب يلع.د )1(

https://www.islamland.com/uploads/books/ 
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 طابنتسالا نكمی امو ةمألا اھب ترم يتلا تالضعملا نایبل خیراتلا مولع -11

 .تاھبشلا در ةیناكمإو ؛اھنم

 اھیلع درلا ضرغل سئاسدلاو تاعئاشلا ةفرعم ضرغل ؛مالعإلا -12
 .اھنم زرحتلاو

 

ً اجذومن ةیلاملا ةباقرلاو قیقدتلا : يناثلا بلطملا

 قاوسأ ؛ةیعامج وأ ةیدرف ةیراجت ةحیرش يأ يف ةیلاملا ةباقرلاو قیقدتلا ةئیھ    
 كانھ نأ املاط ؛ةیمدخ وأ ةیلام تاسسؤم ؛عناصم وأ تاكرش ؛ةریبك وأ ةریغص

 دارفألا ةینازیم طبضت ةیلاملا ةباقرلاو قیقدتلا يفف ؛قیقدتلا نم دب الف ؛ایلام لماعت
 .لودلاو تاسسؤملاو

 ةینوناقلا ةفصلا ءاطعإ ىلإ فدھی وھف )1(فارطألا يمارتم املع قیقدتلا دعی    

 ةبساحملا لاجم يف تابثإلا لئاسو مھأ نم دعیو ،اھب لومعملا طباوضلا ىلعو
 ةیلاملا تاسسؤملل يلاملا لمعلل ىفصملا وھ بساحملا لمعو ،تاكرشلا طبضو

 تادیازملاو تاعیبملاو تایرتشملا نع لوؤسملا وھف ،بناوجلا لك نم ةیجاتنإلاو
 ةنزاوملا قیقدتو ةیرتفدلا میقلاو راثدنالاو رئاسخلاو حابرألاو جاتنإلاو تاصقانملاو

  . كونبلا لمعو تایوستلاو ةیونسلا

 ةینیتاللا ةملكلا ىلإ "Audit"،"قیقدت" وأ )2("ةـعجارم" ةملك لصأ عجریو  

"Audire" فرط نم ةعبتملا ةقیرطلا ىلإ اھمادختسا عجریو ،عمتسی اھانعمو 

 اھتقو ققدملا ناك ثیح ؛تاباسحلا ةعباتم يف نانویلاو نییرصملا ءامدق تاموكح
  .اھتحص ىدم ىلع فوقولل تالجسلاو رتافدلاب ةتبثملا دویقلا ىلإ عمتسی

                                                             
 صصخت ةیراجت مولع ةثلاثلا ةنسلا ةبلطل ةمدقم سورد ةعوبطم-تاباسحلا ةعجارمو قیقدت سایقم يف تارضاحمو سورد -قیقدتلا-رمع مساق.د )1(
 .2ص-قیقدتلا سایقم يفرییستلا ةبقارمو قیقدت صصخت رتسام ىلوأ ةنسلا ةبلطو ةیلام
 .3 ص-قباسلا ردصملا )2(



543 
 

 لھؤم ينھم فرط نم بولسأب ءانبو مراص ينقت رابتخا :)3( قیقدتلا َفِرُعو 

 ةیلاملا تامولعملا ةدوجو ةیقادصمو ةیعون ىلع للعم يأر ءاطعإ ةیغب ،لقتسمو
 .ةسسؤملا فرط نم ةمدقملا

  .لاومألا نع يرحتلا :ھفیرعت نكمیو

 
 :قیقدتلل ةیلمعلا فادھألاو

 ةینیعلاو ةیدقنلا لاومألا نع يرحتلا ساسألا ھلمعو قیقحت يضاق ةباثمب دعی ققدملا  
  .)1(تفٍرُص نملو اھردصم نیأ نم

 
 : يھ يملعلا ھنیعم اھنم دمتسی يتلا مولعلاو   

 : ةیرادالا مولعلا :ً الوأ

 .اھتیلام قیقدت دیری يتلا ةسسؤملل يرادإلا لكیھلا ةفرعمل: ةرادإلا ملع -1

 ،ةیرادإلا تایوتسملا ،ریدملا تاراھم ،ریدملا راودأ ،ریدملا ماھم: ریدملا -2
  .ریدملا فئاظو .ءاردملا عاونأ

 ةرادإلا ةقالع .ةمظنملا فئاظوب ةرادإلا فئاظو ةقالع ، ةمظنملا فئاظو -3

 .ىرخألا مولعلاب
  .ةیرادإلا تامیسقتلا ،ةیملعلا ةرادإلا  -4

 .ةفرعملا ةرادإو يركفلا لاملا سار -5
 رثألا .ةئیبلا صئاصخ ،ةئیبلا داعبأ ،ةئیبلا تامیسقت ،ةئیبلا موھفم :ةرادإلا ةئیب -6

  .اھتئیبو ةمظنملا نیب لدابتملا

                                                             
-10:ص ،ص ،2003 رئازجلا ،نونكع نب ،ةیعماجلا تاعوبطملا ناوید ،تاباسحلا قیقدتلاو ةعجرملا ،يقیدص دوعسم ،رھاوط يماھتلا دمحم )3(

 .3ص-2014-ةیداصتقالا مولعلا ةیلك-حابرم يدصاق ةعماج )لخدلا ةمئاق نیسحت يف يبساحملا قیقدتلا رود-رصان نب حابص(ً القن .11
https://www.abjjad.comدیشرت يف تاباسحلا ةعجارمو يبساحملا قیقدتلا ةیمھأ-يملاس رھاطلا دمحم .6ص-قباسردصم– رمع مساق.دو 

 .23ص-رئازجلا-ةیراجتلاو ةیداصتقالا مولعلا ةیلك ىلا ةمدقم رتسام ةلاسر-تارارقلا
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 .ةیعامتجالا ةیلوؤسملا -7

  .يجیتارتسالا طیطختلا -8

 .ةیلیغشتلا ططخلا -9
 .تاودألاو ئدابملا :ةباقرلا -10

  .ةیسفانتلاو ةملوعلا  -11
  .ةلماشلا ةدوجلا ةرادإ ،ةصخصخلا -12

 اذھ عضو ھلجأل يذلا ساسألا وھ ھنأل ھفونص عیمجب :ةبساحملا ملع :ایناث

 .ملعلا
 . فیلاكت-ةیبیرض-تاكرش-ةیموكح-ةیلام ةبساحم -1

 .داصتقا ئدابم -2
 . ةماع تایضایر -3

 .ءاصحإ ئدابم -4
 .تایلمع ثوحب -5

 .تامولعم مظن -6

 :نیناوقلا :اثلاث

-راقعلا نوناق -بئارضلا نوناق -يراجتلا نوناقلا-تاكرشلا نوناق

 نوناق - فاقوألا نوناق-رامثتسالا نوناق -)تابوقعلا(ءازجلا نوناق
 كنبلا نوناق -نیرصاقلا ةیاعر نوناق-تاكرتلا نوناق – ةیصخشلا لاوحألا

 )...دعاقتلا نوناق -لمعلا نوناق-يزكرملا

 .ةثیدحلا تایضایرلاو بوساحلا :اعبار
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 رمتؤم لثم كونبلا ةبقارمل ةیلودلا تارمتؤملاو تایقافتالا ىلع عالطالا :اسماخ

 .)1(ةیلودلا كونبلا ةبقارم رییاعم قیبطتل ؛م1996 ملوھكوتس

 

 

 
  

                                                             
 .181ص-2ج-ةیلمعلاو ةیملعلا ةیفرصملا ةعوسوملا-يسیسلا حالص.د )1(

https://books.google.com.tr/books?id=ywXlDAAAQBAJ By . 
 -تیب-ينورتكلالا عقوملا ىلع ةروشنم -حجانلا ققدملا تازیمم يھام ةلاقم - ھراجتلل ناطلسلا بساحم - wejdan al-maqtari و

https://www.bayt.com/ar/specialties/q/ 
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 :ةمتاخلا

 صصختلا ةرمث اذھو لوقعلا رھبی ةقیقح يمویلا ملاعلا ھلصو يذلا يملعلا روطتلا  

 ،ھیف عادبالا نم ملعل غرفتم لك زاتمی يكل يرورضو مزال رمأ وھو ،مولعلا يف
 يف نكل ،ةلاوج ةعوسوم نوكی نأ انم يأل نكمی ال ھنأ يھو ىرخأ ةقیقح كانھو

 لصحن يكل ھتفاقثل فدارملاو ھملعل دناسلا ملعتی نأ صصختملا اذھل دب ال ھتاذ تقولا
 طابنتساو اھلیلحتو ؛اھثبو ةمولعملا يقلت ىلع ةردقلا ھل لماش يعوسوم دھج ةرمث ھنم

 ءاملع لاح عقاو ناك اذھو ،مولعلا نیب طبرلا يف عادبإلا مث ؛اھنم مَكِحلاو لولحلا

 ھیف عدبی لاجم نم رثكأ مھنم لكلف ،ةمألا
 ةیلمع يف عرسأ وھف ،صاصتخالا لاجم يف نوكی يملعلا لاجملا يف لمعلا   

 يملع لاجم يأ يفً اماعً اصاصتخا نوكی دق صاصتخالاو ؛يملعلا مدقتلاو روطتلا
 .ةینفلا وأ ةیرادإلا وأ ةیملعلا ةسسؤملا يف ةرغث يأ دسی نأ نكمیو ؛دومحم رمأ اذھو

 يف عادبإلاو راكتبالا بابسأ دحأ وھ ماعلا صاصتخالا نمض قیقدلا صاصتخالاو
 ھجوتلا ھیلع قلطن نأ نكمیو ،ركنی ال اذھو ؛ينقتلا صخألابو يملعلا لاجملا

 وأ يملعلا رغاشلا دسی نأ بعصلا نم نوكی دق اذھو ،صاصتخالا يف يدومعلا

 دیرف نوكی دق ھنأل ؛هرغاش ھنع دسی نأ نكمی ال ھنأ حیحص ،ينفلا وأ يرادإلا
 لك نقتم ماع صاصتخاب صتخم وھف يقفألا عسوتلا لاجم كانھو ،ھتسسؤم

 لاجمو يملعلا ھلاجم دسی نأ ھل نكمی اذھف قیقد صاصتخاب صتخاو ؛ھملع تادرفم
 .قیقدلا صاصتخالا بحاص ادع هریغ

 نوكی انھ ،ىرخأ مولعب عدبتو ملعب صتخت تایلقع جتنن نأ انعطتسا نإ امأ    

 ركفلا جاتنإل ةزیمتم ةیملع رداوك ىلإ جاتحنو ةیرقبعلا رھظت انھو يملعلا عادبإلا
 .ةیملعلا ةضھنلا ھیلع لوُعی يذلاو ؛ةایحلا تالاجم لك يف يدایقلا
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 رداصملا

 ةحوتفملا ةیبرعلا ةیمیداكألا -ةفرعملا ةرادإ- بیدلا ناضمر میھاربإ .1

 .ایلعلا تاساردلا-داصتقالاو ةرادإلا ةیلك-كرامندلا

 راد-برعلا ناسل-)روظنم نبا ( مركم نب دمحم نیدلا لامج لضفلا وبأ .2
  . م2003 :رشنلا ةنس-رداص

 بیرغ تادرفم - ىناھفصالا بغارلاب فورعملا دمحم نب نیسحلا مساقلا وبأ .3
 .)عوبطملل قفاوم-ةلماشلا ةبتكملا جمانرب( -نآرقلا

 يركسعلا نارھم نب ىیحی نب دیعس نب لھس نب هللا دبع نب نسحلا لالھ وبأ .4
 :رشانلا-میلس میھاربإ دمحم :ھیلع قلعو ھققح-ةیوغللا قورفلا-)ـھ395 :ت(

 قفاوم باتكلا میقرت[ رصم - ةرھاقلا ،عیزوتلاو رشنلل ةفاقثلاو ملعلا راد

 .-]عوبطملل
 عقوم ىلع ةروشنم ةلاقم – يملعلا ثحبلا جھانم موھفم -يرایحلا نامیإ .5

http://mawdoo3.com. ٢٠١٧ ریاربف ١٣ - ٠٧:٢٨ :ثیدحت رخآ. 
 -ضایرلا- ریرج ةبتكم- ىلوالا ةعبطلا – يعادبالا ریكفتلا-سبلیف زلراشت .6

 .9ص-2014

 .ةیلمعلاو ةیملعلا ةیفرصملا ةعوسوملا-يسیسلا حالص .7
 دیص عقوم ىلع ةروشنم ةلاقمُ-ةَّیمْلِعلا ُصِئاقَّنلا-ِقَّیُتعلا نامیلُس نب هللا دبع .8

   https://saaid.net/Doat/thomaaly/19.htm -دئاوفلا
 .ةبطرق ةسسؤم-ھقفلا لوصأ يف زیجولا-نادیز میركلادبع .9

 نود قمعأ مھفل كقیرط يلومشلا میلعتلا-دیسلا نیدلا ءالع  .10
 /-sas-post ةساس عقوم ىلع ةروشنم ةلاقم.دوھجم

https://www.sasapost.com/holistic-education/.  
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 ىلعروشنملا-حجانلا ةیعادلا تاموقم-حدحداب دمحأ نب رمع نب يلع .11

 /https://www.islamland.com/uploads/books ينورتكلالا عقوملا

-)ـھ816 :ىفوتملا( يناجرجلا فیرشلا نیزلا يلع نب دمحم نب يلع .12
 فارشإب ءاملعلا نم ةعامج ھححصو ھطبض :ققحملا-تافیرعتلا باتك

- م1983- ـھ1403 -1ط-نانبل– توریب ةیملعلا بتكلا راد :رشانلا-رشانلا
 .)ةلماشلا ةبتكملا( عوبطملل قفاوم باتكلا میقرت

 عقوم ىلع ةروشنم ةلاقم -صصختلا موھفم – ةلعشم ةمطاف .13

mawdoo3.com لقعلا ریرحتل ةفسلف.٢٠١٦ ربمتبس ٨ ،١٣:٤٦ :ثیدحت رخآ 
 .كوبسیف عقوم-هدویق نم

 ةعجارمو قیقدت سایقم يف تارضاحمو سورد -قیقدتلا-رمع مساق .14
 صصخت ةیراجت مولع ةثلاثلا ةنسلا ةبلطل ةمدقم سورد ةعوبطم-تاباسحلا

 سایقم يفرییستلا ةبقارمو قیقدت صصخت رتسام ىلوأ ةنسلا ةبلطو ةیلام
 .قیقدتلا

 روشنم لاقم-ایلعلا ریكفتلا تاراھم – يرماعلا نابیش يلع نب دمحم .15

 - حاجنلا تاراھم تالاقم ةعوسوم عقوم ىلع
http://sst5.com/readArticle.aspx?ArtID=1001&SecID=. 

 قیقدتلاو ةعجرملا ،يقیدص دوعسم،رھاوط يماھتلا دمحم .16
 . ،2003 رئازجلا ،نونكع نب،ةیعماجلا تاعوبطملا ناوید،تاباسحلا

 ةعماج)لخدلا ةمئاق نیسحت يف يبساحملا قیقدتلا رود-رصان نب حابصً(القن

 https://www.abjjad.com .2014-ةیداصتقالا مولعلا ةیلك-حابرم يدصاق

 https://www.almaany.com/ar/dict/ar-ar - عماجلا يناعملا مجعم .17
 حیحصلا دنسملا عماجلا- يفعجلا يراخبلا هللادبع وبأ لیعامسإ نب دمحم .18

 حیحص - ھمایأو ھننسو ملسو ھیلع هللا ىلص هللا لوسر رومأ نم رصتخملا
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 ةاجنلا قوط راد :رشانلا-رصانلا رصان نب ریھز دمحم :ققحملا-يراخبلا

 ،ىلوألا :ةعبطلا-)يقابلا دبع داؤف دمحم میقرت ةفاضإب ةیناطلسلا نع ةروصم(

 نتمو ،جیرختلا ةمدخ نمض وھو ،عوبطملل قفاوم باتكلا میقرت[ـھ1422
 قیلعتو حرش :باتكلا عم]رجح نبالو بجر نبال يرابلا حتف ھیحرشب طبترم

 .قشمد ةعماج - اغبلا بید ىفطصم .د
 يف تاباسحلا ةعجارمو يبساحملا قیقدتلا ةیمھأ-يملاس رھاطلا دمحم .19

-ةیراجتلاو ةیداصتقالا مولعلا ةیلك ىلا ةمدقم رتسام ةلاسر-تارارقلا دیشرت

 .رئازجلا
 ّبقلملا ،ضیفلا وبأ ،ينیسحلا قاّزرلا دبع نب دّمحم نب دمحم نب دمحم .20

 سوماقلا رھاوج نم سورعلا جات - )ـھ1205 :ىفوتملا( يدیبَّزلا ،ىضترمب
 ةبتكملا جمانرب(- ةیادھلا راد :رشانلا نیققحملا نم ةعومجم :ققحملا -

 .)عوبطملل قفاوم-ةلماشلا
-http://www.m-a– ةیملاعلا ةكبشلا ىلع ةیبرعلا ةغللا عمجم ىدتنم .21

arabia.com/vb/archive/index.php/t-6657.html. 

 ةعبطلا-ةرھاقلا– ةبھو ةبتكم-ةیعادلا ةفاقث–يواضرقلا فسوی .22
 .م1996-ـھ1416-ةرشاعلا

23.  wejdan al-maqtari - يھام ةلاقم - ھراجتلل ناطلسلا بساحم 
 -تیب-ينورتكلالا عقوملا ىلع ةروشنم -حجانلا ققدملا تازیمم

https://www.bayt.com/ar/specialties/q/ 
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 ) نیملسملا دنع يفرعملا لماكتلا (

 
 ةدغوبأ نسح .د.أ دادعإ

 ميعز نيدلا حابص ةعماج ـ لوبنطسا
Dr.hasan.goda@gmail.com 

 
 :ثحبلا نع ةزجوم ةملك
 ،هِتأــــشن ِنايبو ،" نيملسملا دنع يفرـــعملا لماكتلا " موــهفم ىلع ِفرـــعتلا ىلإ ثحبلا فدــهي     
 .هـــِعاونأو ،هتاودأو ،هرداصمو
 ةنسلاو نآرقلا ِّثحل ةباجتسا ؛يفرعملا لماكتل} مهدعب نمو ةباحصلا نم يلمعلا مامتهالا نايب هيفو     
 .هعون ناك ً·أ ديفملا ملعلا بلط ىلع
 ُظفلو ؛" ملعلا عاِمج " :هامس ددصلا اذه يف ً}اتك درفأ نم لوأ يعفاشلا مامإلا نأ نايب :ًاضيأ هيفو     
 نبا ىحنملا اذه يف هعبتو ،دـــــحاو عضوم يف ةقرفتملا ةتتشملا مولعلا فانصأ عمج ىلع لدي انه عامِجلا

  .نورخآو ،يولهدلا هللا يلوو ،يلازغلاو ،نودلخ
 وأ ،ايندلا مولعو ،نيدلا مولع ىلإ نيملسملا ءاملعلا دنع مولعلا ميسقتل نايب :ًاضيأ ثحبلا يفو     
 .ةيافك ضرف وأ ،نيع ضرف نوكت نأ ولخت ال يهو ،تالوقعملا مولعو ،تالوقنملا مولع
 م¦ادقتعمو م¦ايسنج فالتخا ىلع ةيمالسإلا روصعلا يف نييعوسوملا ءاملعلا ماهسإ نايب مت امك     
 ،ةيفصولاو ،ةيئارقتسالا :ةددعتملا ةيملعلا جهانملا لالخ نم ،يفرعملا اهلماكتو مولعلا مدقت يف مهميلاقأو
 .ةيببسلاو ،ةيعامتجالاو ،ةينوكلا ثادحألاو ،رهاوظلا ليلعتو ،سايقلا نيناوق كلذ يف نيعارم ،ةيبيرجتلاو
 ةيمالس* نوُدانيو ،يركفلا قالغنالاو بصعتلا نع نيديعب اوناك مSأ ثحبلا ·انثل عبتتملا دجيسو     
 .ةددجتم ةطبارتم ٍةيجهنم سسأ ىلع ،ةفرعملاوِ ملعلا ةيناسنإو
 اذه يف نيملسمل} ضوهنلل ؛صاخلاو يمسرلا ديعصلا ىلع تايصوتلا نم ةعومجمب ثحبلا متخو    
 .ةرصاعملاو ةلاصألا نيب عمجي يفرعم لماكت وحن ،رصعلا
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 :مولعلا نيب يفرعملا لماكتلا موهفم     
 وحنلا ىلع ام© فيرعتلا ردجي نيتملك نم ٌبَّكرم " يفرعملا لماكتلا " حلطصم نأ ىفخي ال     
  :يلاتلا
 ،ِلامجلاو ِمامتلا لوح لعفلا اذه ىنعم روديو َ،لُمك :لعفلا نم اهُلصأف " لماكتلا " ةملك امأ     
 ناسل " يف لاقو .مامتإلا و لامكإلا :ليمكتلاو ،لُمك :ُءيشلا لماكت :" حاحصلا راتخم " يف لاق
  .هُتممتَأو هُتْلْمجَأ :هُتْلَمْكَأو ُءيشلا لَماكَت :" برعلا
 ةيونعملا رومألا يف وأ ،ةسوسحملا ةيداملا رومألا يف لامجلاو لامكلا نوكي نأ نيب اذه يف قرف الو     
 .ًالقع ةكَردملا
 تادرفم " يف امك ةفرعملاو ،َفرَع يثالثلا لعفلا ىلإ اهقاقتشا لصأ يف دوعتف :" ةفرعملا " :ةملك امأو     
  .ملعلا نم ُّقدأو ُّصخأ وهو ،هرثأل ربدتو رّكفتب ءيشلا كاردإ :" بغارلا
 ةلصتملا قئاقحلل َيعاولا َّماتلا َكاردإلا :ينعي يفرعملا لماكتلا نإ :لوقلا نكمي مدقت ام ءوض يفو     
zا� رهظت ،فراعمو ،مولعو ،ةينوك ننس نم هنع أشني امو ،يناسنإلاو ،ينوكلاو ،يهلإلا دوجول 
  .ةفرعملل ةيلامجلاو ةيلمعلا ر�آلا
 :ًاينqو ،لقنلا :يأ ،يحولا :ًالوأ :امه نانثا يفرعملا لماكتلا رداصم نأ نيثحابلا ضعب ىريو ،اذه     
 ةفرعملا دادمتسا نأو ،ساوحلاو لقعلا :ًاضيأ ناتنثا امه ةفرعملا تاودأ نأو .لقعلا :يأ ،ينوكلا دوجولا
 لقعلا لمع بلطتي ينوكلا دوجولا نم ةفرعملا دادمتساو ،ًاعم سحلاو لقعلا لمع بلطتي يحولا نم
 ملعلاو لقعلا ىلع مكحت ةيعجرمو ًاردصم هفصوب انه يحولا زيمتي نأ ةاعارم عم ،ًاضيأ ًاعم سحلاو
  .ةفرعملاو
 
 :نيملسملا دنع ةفرعملا فينصت     
 ،ايندلا مولعو ،نيدلا مولع :نيمسق ىلإ ةفرعملا ) ه 205 ت ( هللا همحر  يعفاشلا مامإلا فنصي     
 :نيدلا ملع ىلع قلطي ثيح ، ) ه 1176 ت (هللا همحر يولهدلا هللا يلو خيشلا اذه يف هقفاويو
 .تالوقعملا ملع :ايندلا ملع ىلعو ،تالوقنملا ملع
 .مومذم ملعو ،دومحم ملع ىلإ ةفرعملا فنصي  ) ه 505 ت (هللا همحر يلازغلا مامإلا دجن امنيب     
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 ضرف وه ام اهنمو ،نيع ضرف وه ام اهنم ،مولعلا لمجم نأ يف مهريغو ءاملعلا ءالؤه كرتشيو     
 .ايندلz ةمتهملا مولعلاو ،نيدلz ةمتهملا مولعلا نيب اذه يف قرف ال ،ةيافك
 
  :ةفرعملاو ملعلا ىلع مالسإلا ثح     
 ·اضقلا نمو ،مالسإلا لعف امك ةفرعملاو ملعلا بلط ىلع َّثح ،نوناق الو ماظن الو نيد نم سيل     
 لئاسو نم رومألا هذهو ،ثحبلاو ،ريكفتلاو ،رظنلا نيد هنأ :هب نينمؤملا ريغ دنع ىتح هل لَّجسُت يتلا
 هتنايصو لقعلا ظفح يف ،ةسمخلا ةيلكلا هدصاقم ىدحإ عم ـ ةلمجلا يف ـ يقتلت يهو ،ةفرعملاو ملعلا
 .ةفارخلاو ،لهجلا نم
 نم د·دزالاو ،ةفرعملاو ملعلا بلط نم د·دزالا ىلإ وعدت يتلا ةيوبنلاو ةينآرقلا صوصنلا يه ةريثكو     
 ىلإ مالسإلا ةوعد نأ ىلع ،ىلاعت هللا باتك يف عضوم ) 700 ( نم رثكأ يف كلذو ،ربدتلاو ركفتلا
 ءاقترالاو ضوهنلا ىلع لمعلاو ،ناسنإلا ميركت اهُثع}و ،هتملك ءالعإو ىلاعت هللا ُةيشخ اهُتياغ ،كلذ
 .هب
 :يلي ام لا�ا اذه يف ةدراولا صوصنلا نمو     
 ةوعدلا اهيفو ،تلزن ةينآرق ةيآ لوأ يهو ، ١ :قلعلا چ  ڇ  ڇ  چ  چ  چ چ :ىلاعت هللا لوق ـ1    
 ملعلا بلاط اهدنع فقي ةيسارد ةلحرم وأ ،ةنيعم ٌّنِس كلذ َّدحي نأ نود ،ةفرعملاو ملعلا بلط ىلإ
 .ةفرعملاو
 .9 :رمزلا    چىئ   ىئ   ېئ  ېئ  ېئ  ۈئ  ۈئ  ۆئ چ :ىلاعت هلوق ـ ـ2     
  حج  يث     ىث  مث  جثيت    ىت  مت  خت  حت   جت يب ىب مب چ :ىلاعت هلوق ـ ـ3     
  . 11 :ةلدا�ا چ
 ةفرعمل} ركفلا ةيمنت ةرورض ىلإ ةراشإ اذه يفو ، 114 :هط چ  ٿ  ٿ  ٺ  ٺ چ :ىلاعت هلوق ـ4     
 يف ًامهمو ًامزال ًارمأ هنوربتعيو ،ميلعتلاو ةيبرتلا لاجر نم ريثك مويلا هب يدانُي ام وهو ،ةمئادلا ةرمتسملا
 .اهراهدزاو اهيقرو تاعمت�ا ريوطت
  ڱ  ڱ  ڳ  ڳ چ :ةيثاجلاو ،رمزلاو ،مورلاو ،دعرلا :روس يف ت·آلا نم ديدعلا يف ىلاعت هلوق ـ5     
 . چڱ    ڱ
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 ،ًاضيأ ةملسملا لمشي وهو .)419())ملسم لك ىلع ةضيرف ملعلا بلط(( :r يبنلا ثيدح ـ6     
 .ليلدب َّصُخ ام الإ ،ةعيرشلا ماكحأ مومع نم فورعم وه امك
 عولط يف يل كروب الف ،ىلاعت هللا ىلإ ينبِّرقي ًاملع هيف ُدادزأ ال موي ُّلك...(( :r يبنلا ثيدح ـ7     
  .)420())مويلا كلذ سمش
 نيسحتو ،لوقعلا ةءاضإو ،سوفنلا حالصإل نمآلا قيرطلا امه ةفرعملاو ملعلا نأ :اذه يف ببسلاو     
 امهيف نأ امك ،موقألا يهلإلا يدهلا لالظ يف عمت�} ضوهنلاو ،فرطتلاو ِّولغلا نع داعتبالاو ،كولسلا
 .ةيلوؤسمو صالخإو دجب ةيعامتجالاو ةيدرفلا ةايحلا تاعبت لُّمَحت َمُّلعَت
 
 :ةفرعملا عاونأ ىتش ىلع مهلابقإو ةباحصلا مامتها     
 فراعملا ىتش ىلإ ةفرصنم تناك م¦امامتها نأ دجي ،نيملسملا نم لوألا ليعرلا ةايحل عبتتملا نإ     
 .ةلوقعملاو اهنم ةلوقنملا ،ةيويندلاو اهنم ةينيدلا ،مولعلاو
 لالحلا ملعو هقفلا قئاقدب ْنيفراع امهنع هللا يضر دوعسم نب هللا دبعو لبج نب ذاعم ناكف     
 .هلوصأو ءاضقلاو مكحلا ةفرعم يف هنع هللا يضر بلاط يبأ نب ٍّيلع ُقُّوفت اذه ىلإ فاضي .مارحلاو
 ًاعيلض ناكف امهنع هللا يضر بعك نبا ِّيبأ امأ ،ثيراوملا ملع يف هنع هللا يضر تب� نب ديز ُزُّـيمتو
 باسنألا ملع ديُجي ناكف هنع هللا يضر قيدصلا ركب وبأ امأ .تاءارقلاو نآرقلا مولع يف ًاصصختم
 جارخلا ملعو ةحاسملا ملع يف ًاقوفتم هنع هللا يضر فينح نب نامثع ناكو ،لئابقلاو تاعمت�ا خير©و
 ،ةيركسعلا مولعلا يف ًادئار ناكف هنع هللا يضر ديلولا نب دلاخ امأ ،�رصع يف ةبساحملا ملع هبشي يذلا
 ىلع ِضمي اَّملو ،ةكم حتف يف ةيركسعلا ·ارسلا ىدحإل ًادئاق ملسو هيلع هللا ىلص يبنلا هلعج اذهلو
 ،نيمهتملا عم يئانجلا قيقحتلا ملع يف ًارهام ناكف هنع هللا يضر ماوعلا نب ريبزلا امأ .رهشأ ةتس همالسإ
 .مهِلَيِحو نيمر�ا بيلاسأ ةفرعمو
 

  

                                                             
119/1_120 مامتها ىلع ديكأتلل انه ركُذ امنإو , 48/1  دئاوزلا عمجم يف امك ةفيعض ةديدع قرط هل ثيدحلاو (419 ننسلا يف هجام نبا هاور )

.ةيملعلاو ةيفاقثلا ةيمنتلاو ةفرعملا زيزعتب هتيانعو مالسإلا   
553/3  يفو ،ملعلا باتك يف ربلا دبع نباو ةيلحلا يف ميعن وبأ هاورو 367/6  دنسملا يف هْيَوَهار نب قحساو (420 يف يناربطلا هاور ) طسوألا مجعملا

2/126 ءافخلا فشك يف امك ،فعض هدنـس  



554 
 

 :يوبنلا رصعلا دعب يفرعملا لماكتلا موهفم روهظ
 ىلوألا تاءادنلا تزرب دقف ،يمالسإلا خيراتلا نم ركبم تقو يف " يفرعملا لماكتلا موهفم " رهظ     
 يذلا هباتك  مسا يف ًاحضاو اذه ناكو ) ـه 205 ت ( هللا همحر يعفاشلا مامإلا ت}اتك يف كلذل
 ،دـــــحاو مسج يف ةقرفتملا ةتتشملا ءازجألا عمج ىلع لدي انه عامِجلا ُظفل ذإ ؛" ملعلا عاِمج " :هامس
  ." يفرعملا لماكتلا " :ىنعم وــــــه اذــــــهو ،ةأَّزــجم تناــــك نأ دــــعب تعَّمجت اـــSأو
 ،يولهدلا هللا يلوو ،نودلخ نباو ،يلازغلا :لثم نم ،نورخآ ٌءاملع َيعفاشلا َمامإلا دعب ءاج مث     
 كلذو ،يمالسإلا روظنملا عم قفاوتت ةيجهنم سسأ ىلع همايق ةرورضو يفرعملا لماكتلا نع اوثدحت نيذلا
 هتجاحو ،مولعلا عاونR ناسنإلا ةقالع نع مهِثيدحو ،ًادسجو ًاحور ناسنإلا نع مهِثيدح لالخ نم
 نيب كلذ يف قرف ال ،اهنيب عمجلاو طبرلا ةرورضو ،ةيلقعلا مولعلاو ،ةيلقنلا مولعلا نع مهثيدحو ،اهيلإ
 ةيبيرجتلا مولعلاو ،ةيرظنلا ةيناسنإلا مولعلاو ،نونفلاو ،تاعانصلاو ،قالخألاو ،نيدلا مولع
   .خلإ...ةيقيبطتلا
 
 :يفرعملا اهلماكتو مولعلا مدقت يف نيملسملا رود     
 مÁاءامتناو ةيميلقإلاو ةينطولا مÁايسنج عونتو ددعت ىلع ةيمالسإلا روصعلا يف نوعدبملا ماق     
 :ةددعتم جهانم لالخ نم كلذو ،ةيلقعلاو ةيلقنلا :ةعونتملا ةيفرعملا مولعلا مدقت يف ريبك رودب ،ةينيدلا
 ةينوكلا ثادحألاو ،رهاوظلا ليلعتو ،سايقلا نيناوق كلذ يف نيعارم ،ةيبيرجتو ،ةيفصوو ،ةيئارقتسا
 نباو ،مزح نباك ،ذاذفألا نم ديدعلا ،مهركذ مدقت نم ريغ مهنم رهُتشاو ،ةيببسلاو ،ةيعامتجالاو
 ،مثيهلا نب نسحلاو ،دشر نباو ،هيوسام نباو ،قحسإ نب نينُحو ،يزارلاو ،نودلخ نباو ،ةيميت
 ،يسيردإلاو ،يمزراوخلاو ،راطيبلا نباو ،يريمَّدلاو ،نودلخ نباو ،ةطوطب نباو ،سيفنلا نباو
 تناك يذلا تقولا يف ،نورق ةينامث نم رثكأل يناسنإلا ركفلا اْوَرْـثأ نمم مهريغو ،يفارَقلاو ،ظحاجلاو
 .نوجسلا بهايغ يف ءاملعل} نوُّجُزَـيو ،هبتك نوقرحيو ملعلا نوبراحي اهيف سئانكلا لاجرو }روأ
 نيناوقلا " :مويلا ىمسي ام وأ ،عيرــشتلا مولع :كلذ نمو ،تالا�ا نم ديدــعلا يف م¦ازاجنإ زربتو     
 ةعونتملا ةيهقفلا م¦}اتك يف اذه ىلجتيو ،ةيراجتلاو ،ةيندملاو ،ةيئازجلاو ،ةيلودلاو ،ةيرادإلاو ،ةيروتسدلا "
 ملع لاجم يف ةصاخبو ،اهنم اودافتسا دق نييبرغلا نأ نيثحابلا نم ريثك ىري يتلاو ،روصعلا ربع
 .يناسنإلا يلودلا نوناقلاو ةيلودلا تاقالعلا
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 ،فرصو ،وحن نم اهعورفو ةيبرعلا ةغللا مولعو ،ىرخألا ةعيرشلا مولع يف م¦ازاجنإ زربت امك     
 .اهريغو ،ةغالبو ،نايبو ،عيدبو
 ىلع رفصلا اولخدأو ،ةيدنهلا ماقرألا اوروط ثيح تايضÈرلا :ًاضيأ ةيملعلا تالا�ا كلت نمو     
 عقاومو ةالصلا تاقوR هتقالعل كلفلا ملعب اومتها امك ،تامترغوللا لوصأو ربجلا ملع اوعضوو ،ماقرألا
 رثكأ مهل ناكو ،ةيكلفلا دصارملا اونبو ،ةلصوبلاو بالرطسألا ةلآ اونعصو سمشلا ةكرح اوطبضو ،ةلبقلا
 هذه تعزوتو ،ةددعتم نكامأ يف ةزهجألا ثدحR ًاموعدم ًاصصختم ًادهعمو ًادصرم ) 24 ( نم
 ،رمدتو ،ايمافأو ،طساوو ،راجنسو ،قشمدب نويساقو ،روباسينو ،دادغبو ،ةرهاقلا :لثم ندم يف دصارملا
 نم ةّلث دصارملا هذه يف فِّظوو ،ايسآ طساوأ يف دنقرمسو ،سلدنأل} ةلِطْيلُطو ،ناري* نادمهو ،ةيليبشإو
 اهيلع قلطي امك " ةينقت دهاعم " حبصت نأل ةلهؤم اهلعج امم ،ًازوربو ةرهش نيسدنهملاو ءاملعلا رثكأ
 .ثيدحلا رصعلا ةغلب
 يف ةيملعلا ةقيرطلا مادختسا دئار نايح نب رباج ربتعيو ،ليوط ع} مهل ناك ءايميكلا لاجم يفو     
 نم ديدعلا ريضحت نم نكمت دقو ،نازيملا ةيرظنو يئايميكلا داحتالا ةيرظن ىلإ راشأ نم لوأو ،ثحبلا
  .ةيئايميكلا تابكرملا
 ًاددع ركتباو ،بطلاو ءايميكلا نيب طبر يذلا يزارلا لثم نوملسملا ءاملعلا نم ددع هعبت دقو     
 متها يذلا ـ ةينابسإلا ديردم :يأ طيرجم ةنيدم ىلإ ةبسن ـ يسلدنألا يطير�ا مث ،ةيملعلا تاينقتلا نم
 .ةداملا ءاقب نوناق ىلإ راشأ نم لوأ وهو ،هنع ةمجانلا تالعافتلاو قارتحالا براجتب
 ةعانص اوروطو ،دورابلاو غابصألا اورّضحو ذالوفلا ةعانص نوملسملا فرع دقف كلذ ىلإ ةفاضإو     
 .ةيتابنلا تويزلاو ركسلاو جاجزلاو قرولا
 ،ةيكيناكيملا بيكارتلا نم ًاريبك ًاددع اوكرتبا دقف )كيناكيملا( لَّيحلا ملعو ءÈزيفلا يلاجم يف امأ     
 ةعرسلا ةقالعو ةيبذاجلا يف ثوحب مهلو ،ةقيقدلا نيزاوملا داوملل ةيعونلا نزولا ديدحتل تآلا اودجوأو
  .لئاوسلل يحطسلا رتوتلاو ةيرْعَّشلا بيب�ألا لوح اوبتكو نمزلاو ةفاسملاو
 .حزق سوق ةرهاظو تÈرصبلا ملع لاجم يف ةمهم تازاجنإ نيملسملا ءاملعللو     
 ملعو ،ةيرحبلا مولعلاو ،ةيفارغجلاو ،اهعاونR ةسدنهلا تالاجم يف ةيملع تازاجنإ مهل نأ امك     
 .هايملا تاخضمو ،يقاوسلاو ،ةيبرحلا ةحلسألاو ،نداعملا
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 ًافصو اوعضوو ،ينطابلا بطلا يف ءابطألا عربف ،بطلا لاجم يف ًاضيأ نوملسملا ءاملعلا غبن دقو     
 حيرشتو ،نويعلا بطب اومتهاو ،ةيحارجلا تايلمعلا يف ردخملا اومدختساو ،ةيوعملا ضارمألل ًاقيقد
 اومتهاو ،اهعلخو ماظعلا روسك جالع ىلإ ةفاضإ ،ةيوئرلا ةيومدلا ةرودلل ًافصو اومدقو ،ةدروألاو نييارشلا
  .لقنتملا ىفشتسملا أشنأ نم لوأ مهو ،تايفشتسملا ءاشن}
 ةبرشألا اوركتباو ةلديصلا ةنهم ىلع ةباقرلا اوماقأو ريقاقعلا نم ديدعلا اورَّضح ةلديصلا لاجم يفو     
 .نويفألاو قبئزلا بيكارت اوّنسحو تابلحتسملاو
 لبق لبون زئاوج تناك ول " :رمارك نترام يكريمألا ثحابلاو خرؤملا لوقي ددصلا اذه يفو     
  ." نيملسملا ىلإ Èًرصح ًابيرقت تبهذل ،ماع فلأ
 درفتملا ثحابلل ،رشع ةثالثلا هتادلجمب " يبرعلا ثارتلا خير© " :باتك ىلع علطي نم نإو     
 ةميق تامولعم نم هيف امب ُّرسي ـ ةيسنجلا يكرت ةبسانملz وهو ـ هللا همحر نيكزس داؤف روتكدلا بوؤدلا
 رثكأ اوناك نيذلا اهيفلؤمو ،ا¦افلؤمب فيرعتلاو ،اهلماكتو ةيمالسإلا ةيبرعلا فراعملاو مولعلا خيرü نع
 نوملسملا اهأشنأ يتلا ةديدعلا اهلحارمب سرادملاو تاعماجل} هفيرعتو ،ةثيدحلا ةيبروألا ةضهنلا يف ًاريث»
 ثحبلا يف ةيملعلا جهانملا ميلعتو ،بيردتلاو ،سيردتلا اهيف اوسرامو ،ةيمالسإلا ندملاو مصاوعلا يف
 .ندملاو مصاوعلا نم اهريغو ،ةبطرقو ،ةرهاقلاو ،ةيردنكسإلاو ،سدقلاو ،قشمدو ،دادغب يف ،فيلأتلاو
 تازاجنإلاو مولعلاو فراعملا كلت ىلع اوعلطا دق نييبروألا ءاملعلا نم ديدعلا نأ ىلإ فرعتي امك     
 ةدع تيقبو ،تارفلا نب دسأ اهحتف يتلا ةيلاطيإلا ةيلقص ةريزجو ،سلدنألا دالب قيرط نع ،ةيمالسإلا
 فراعملاو مولعلا كلت نم اوُّلتساو اولحتنا نييبرغلا كئلوأ نم ًاريثك نأ ريغ ،ةيمالسإ ةريزج نورق
 نيكزس داؤف روتكدلا هدكؤيو اذه ركذي امك ةيمالسإلا اهرداصم ىلإ ةراشإلا نود ةيمالسإلا تاعرتخملاو
 .هللا همحر
 مهلو ،مهمولع يف نييعوسوم اوناك نيملسملا ءاملعلا نم ًاريثك نأ ىلإ ةراشإلا انه ريدجلا نمو     
 ،بيدألا ،هيقفلا ملاعلا ءالؤه جذامن نمو ،مهدنع ةفرعملا لماكت ىلع لدت ةددعتم مولع يف تاكراشم
 ةيبرعلاو ةعيرشلا مولع يف هرحبت ىلإ ةفاضإ ناك دقف ،) ـه 684 ت ( يفارقلا نيدلا باهش ،يلوصألا
 ةروهشملا ةعاسلا كلذ نمو .ةكرحتملا ليثامتلاو تاعاسلا ةعانصو كيناكيملا ملعب ًاريبخ ،امهعورفب
 حتفنا ،ليللا نم ةعاس ىضم املك ،ً�ادعمش هل عنص ثيح ،رصم مكاح لماكلا كلملل اهعنص يتلا
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 تاعاس رشع تضقنا اذإف ،كلملا ةمدخ يف فقي ،ندعملا نم صَّخشم مسج هنم جرخو ،هنم ب}
  .علط دق رجفلا نأ ملعَيف ،ةداعسل} ناطلسلا هللا حَّبص :لاقو نادعمشلا ىلعأ ىلع صخشلا علط
 لك يف اSول ريغتي ةعمشلا نأ هيف تدزو ،نادعمشلا اذه تلَمع :هسفن نع هللا همحر يفارقلا لوقيو     
 لك يف ،ةديدشلا ةرْمُحلا ىلإ ،ديدشلا ضايبلا ىلإ ،ديدشلا داوسلا نم هانيع ريغتت ٌدَسأ هيفو ،ةعاس
 ،ناذألا ىلإ ريشي ،هنذأ يف هعبصإو نادعمشلا ىلعأ ىلع صخش علط رجفلا علط اذإف ،نول اهل ةعاس
 .مالكلا ةعنَص نع تزجع ينأ ريغ
 
 :ةريخألا روصعلا يف يفرعملا لماكتلا دومج     
 فعضو ،م¦ايح يف يفرعملا لماكتلا لَفأ دق نيملسملا خيرü نم ةريخألا روصعلا يف هنأ ظحالي    
 اذهو ،ًاريخأ ترشتنا يتلا صصختلا ةركف ةنميهو ،ديلقتلا ىلإ مهنم ريثك حنجو ،ديدجتلاو داهتجالا
 قفألا ُقيض اهلحم ُّلحيو ،اهارُع َضَقنُت نأ كشوت ةيمالسإلا فراعملاو مولعلا نيب لماكتلا ىرُع لعج ام
 ،هَّلك ملعلا عمج دق هنأ بسحي صصخت بحاص لك راص ىتح ،نيثحابلاو ءاملعلا نم ريثك سوفن يف
 للُق وأ ،يفرعملا لماكتلا نم مولعلا ضعب تطقسأو ،دِصقَي الو دَصقُيو ،عَبتَي الو عَبتُي يذلا لصألا هنأو
 زربأ نم ناكو ،سرادمو دهاعمو تاعماج نم ةيميلعتلا تاسسؤملا يف سيردتلا جهانم يف اSأش نم
 نيبو ـ كلذل يحالطصالا ىنعمل} ـ ةيعرشلا ةيملعلا تاصصختلا نيب دكنلا ماصفلا رqآلا هذه رهاظم
 ثيدحلاو لوصألاو هقفلاك اهسفن ةيعرشلا تاصصختلا كلت نيب مث .ةهج نم ،تاصصختلا يق}
 .ىرخأ ةهج نم ،ريسفتلاو
 
 :تايصوتلاو ةمتاخلا     
 ،ةددعتم تامزأ نم يداليملا رشع عساتلا نرقلا رخاوأ يف يمالسإلا ملاعلا هل ضرعت ام ىفخي ال هنإ     
 .ةيمالسإلا ةمألل ةيساسألا تاموقملا تفدهتسا يتلا ةيوبرتلاو ةيركفلاو ةيفرعملا ةمزألا اهرطخأ نمو
 ا¦راضحب ةمألا رصاوأ عطقل ةيبرغلا ةمجهلل ةينامثعلا ةلودلا تضرعت نيح كلذ يف ةيادبلا ةطقن تناكو
 فراعملا باطقتسا يف ُةيلباقلا ملسملا َعمت�ا اَهلالخ باصأ ،ةديدج ةلحرم تأدبو ،اهثارتو اهتفاقثو
 .ةيبرغلا ةينقتلاو
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 روطتل} مسَّتملا رضاحلا رصعلا يف ةحلم ةرورض ىحضأ يفرعملا لماكتلا نألو ؛قبس ام ىلع ءانبو     
 ،نوكلا ةءارقو ،يهلإلا يحولا ةءارق ءوض يف حرتقأ ،ةقيقدلا تاصصختلا ددعتب بعشتملاو عيرسلا
 :يلي ام ققحي يتاسسؤم لمعب مايقلا
 .ةماع يفرعملا لماكتلا موهفمل ةرصاعم ةغايص ىلع لمعت ،تاصصختلا ةددعتم ةنجل ءاشنإ ـ1    
 مولعلاو ةيمالسإلا مولعلا نيب يفرعملا يلماكتلا عمجل} موقت ،تاصصختلا ةددعتم ةنجل نيوكت ـ 2    
 نيدلا نيب وأ ،ىرخألا مولعلاو ةينيدلا مولعلا نيب لصفلا نم ناهذألا ضعب يف قلع ام ةلازإل ؛ىرخألا
 .ةماعلا ةايحلاو
 وأ ةيعماجلا تاسسؤملل ةعبü نوكت ،مولعلا نيب لماكتلا عورشم ىنبتت ةيملع زكارم ءاشنإ ـ 3    
 .اهنع ةلقتسم
 لحارملا ةفاك يف اهنيماضم ديدحتو ةيساردلا جماربلا عضو دنع يجهنملاو يفرعملا لماكتلا ةاعارم ـ 4    
 .دي�ا يفرعملا مهثارتب ةبلطلا فيرعت ىلع لمعلاو ،ةيميلعتلا
 نأ انبابش ىلع نإ :ةيروهمجلا سيئر " ناغودرإ بيط بجر " ديسلا لوقي ددصلا اذه يفو     
 و " نياتشنيإ " نع نوفرعي امم رثكأ ،دي�ا انخير©و نيعدبملا نيركفملا انفالسأو انئاملع نع اوفرعي
 ." نفوهتيب "
 .مولعلا نيب يفرعملا لماكتلا عورشمل ًاقيبطت ايلعو ةيعماج ةيسارد تاصصخت حارتقا  .5    
 .ةيمالسإلا مولعلا نيب يفرعملا لماكتلا عوضوم يف ةقباسلا تاساردلل ةيملع عجارم دادعإ  .6     
 ....قيفوتلا zÖو ،اذه     
 .هتاكربو هللا ةمحرو مكيلع مالسلاو     
 
 :عجارملا زربأ     
 .يلازغلل ،نيدلا مولع ءايحإ ـ1     
 .يدرواملل ،ايندلاو نيدلا بدأ ـ 2     
 .يناليكلا دجام روتكدلل ،ةيمالسإلا ةيوبرتلا ةيرظنلا موهفم روطت ـ 3     
 .يعفاشلا مامإلل ،ملعلا عاِمج ـ 4     
 .يولهدلا هللا يلول ،ةغلابلا هللا ةجح ـ 5     
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 .زتم مدال ،يرجهلا عبارلا نرقلا يف ةيمالسإلا ةراضحلا ـ 6     
 .يولهدلا هللا يلول ،ديجلا دْقِع ـ 7     
 .روظنم نبال ،برعلا ناسل ـ 8     
 .يزارلل ،حاحصلا راتخم ـ 9     
 .يناهفصألا بغارلل ،تادرفملا ـ 10     
 .نودلخ نبال ،ةمدقملا ـ 11     
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 421مالسإلا يف لادتعالاو ةیطسولا موھفم
 
 

 ھیف ولغ الو ،طیرفت الو طارفإ ال ،لادتعاو طّسوت نید ّيمالسإلا نیدلا ّنأ كش ال
ً اعیمج سانلل هللا نم ةلّزنملا ةیوامسلا عئارشلاو نایدألا ةمتاخ ھتعیرشو ،ءافج الو

 ھیلع دمحم ّھیبن نیلسرملا فرشأ اھتوعد لماح اھقراشمو ضرألا براغم يف
 ضیرمللو ،ریقفلاو ينغللو ،ىثنألاو ركذللو ،فیعضلاو ّيوقلل ،مالسلاو ةالصلا

 لادتعالاو ّةیطسولا موھفم نع ثیدحلا لوانتن فوس لاقملا اذھ يفو  ،حیحصلاو

 .مالسإلا يف
 

 ةمدقملا

 ةزواجم امھو ،نیلاح نیب طّسوتلاو ،ءاوتسالاو ةیكزتلاو ،ةماقتسالا وھ لادتعالا

 يف داصتقالاو طسوتلا ّھنأ ىلع لادتعالا فّرعی امك ،ھنع روصقلاو بولطملاّ دحلا
 .ھسفنو ّھبر هاجتا ھتابجاو ةیدأت لجأ نم ملسملا اھعبتی ةقیرط لضفأ وھو ،رومألا

 ىلع فّرعت امك ،سانلل اھعفنأو رومألا لضفأ يھو ،رایخلاو لدعلا يھ ةیطسولا 
 تسیل ةیطسولاف ،اھتافرصتو ،اھفقاومو ،اھجاھنمو ةایحلا رومأ ّلك يف لادتعالا اّھنأ

 .ایركفً اجھنموً ایقالخأوً ایكولسً افقوم ربتعت لب لالحنالاو دیدشتلا نیب فقوم درجم

 :لادتعالاو ةیطسولا طورش
 ،ھیھاونو هرماوأل عوضخلاو هللا ةعاط ىلع ةماقتسالاب نوكی لادتعالاو طسوتلا 

  .طیرفتلا الو طارفإلا الو ریصقتلا الو ّولغلا نودً ارھاظوً انطاب ھیصاعم نع دعبلاو

                                                             
421 Rıdvan el-İbrahim & İbrahim Lübbad, mrsa-64@hotmail.com	
 



561 
 

 طارصلا وھ طسولا نیدلاف ،میقتسملا طارصلا موزلب نوكی لادتعالاو طّسوتلا

 الو ،ّریحتی الو ھكلاس ھیف ددرتی الو ،جاجوعا الو ھیف فارحنا ال يذلا میقتسملا

  .لضی
 :لادتعالاو ةیطسولا ملاعم

 دصاقم نمٌ دِصقم ریسیتلا مھب قفرلاو سانلا ىلع ریسیتلا :لادتعالاو ةیطسولا ملاعم 
 ´اف ،اھعورفو اھتالماعمو ،اھماكحأو اھدئاقع يف ةعیرشلل ةّماع ةفصو ،نیدلا اذھ

 مھب دری ملو ،مھیلع ّقشیو مھبعتی امب َهدابع ّفِلكی مل ھلضفو ھِمَركب ىلاعتو ھناحبس

 َرُْسیْلا ُمُكِبُ 7َُّ دیُِری( :ىلاعت لاق :ىلاعت لاق ً،الھسوً ارّسیمً انید مھیلع زنأ لب ،جرحلا
 زوجی ال ندبلاو حورلا تابلّطتم نیب ةنزاوملا .]185 :ةرقبلا[ )َرُْسعْلا ُمُكِبُ دیُِریَ الَو

 رومأملا لعفب هللا ىلإ بّرقتی نأ ھیلع لب ،ھل ىلاعت هللا ھلحأ اّمم ھسفن مرَْحی نأ دحأل
 ِطعیف ،ھقح ندبللو ،اھقح حورللو ،ھقح ندبللو ،حورو دسج ناسنإلاو ،حابملاو ھب

  .ّھقح قح يذ ّلك
 نیذلا نّییداملا نیب لادتعالاو طسوتلا نوكی نأ بجی داقتعالا يف لادتعالاو ةیطسولا

 نیذلا تافارخلا يعبتم نیبو لقعلا ىلإ نوعمسی الو سحلا ءارو ام ّلك نوركنی

  .تانیبو ،نیھارب الو ةعطاق ةلدأ ریغ نم ،تاداقتعالا قیدصت يف نولغی
 ّيعطقلا تابثإلاو لیلدلا كانھ نوكی نأ طرشب ،داقتعالاو نامیإلا ىلا وعدی مالسإلاف

 نم ةمسو نیدلا اذھ يف ةرھاظ ةمسلا هذھو ّةفاك سانلل ریخلا ّةبحم .ءيش ّلك يف
 ّھبحی ام ملسملا ھیخأل ءرملا ّبحی نأ نامیإلا مامت نمو ،ھماكحأو ھتاعیرشت تامس

 لالضلا نم ةیضاملا ممألا ذقُنیل مالسإلا ءاج  .ةفاك سانلل ةعفنملا ّبحی نأو ،ھسفنل

 لك نعً اّزیمم ھتلعج صئاصخب مالسإلا فصتاو ،عایضلا ىلإ اھدوقی ناك يذلا
 ّةیلومشلاب زاتمیو ،يھلإ نید وھف ،ةقحاللاو ةقباسلا ممألا اھعبتت تناك يتلا نایدألا

  .قالخألاو ملعلا نید وھو ،ةیملاعلاو ةیطسولاو
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v ھتیملاعو مالسإلا ةیطسو ّةیصاخ.  

 
 براسم قییضتو ةالاغملا مدعب ھلاجر يمالسإلا نیدلا ىصوأ :مالسإلا ةیطسو

 يف ددشتلاو ةالاغملا نیبً اطسوً الح ناكف ،ھنم اورفنی ال ىتح دارفألا ىلع رومألا
 حابم ءيش لك میرحتل ةلیسو ةالاغملاف ؛نیدلا نم تالفنالاو لالحنالاو نیدلا

 جاھتنا ىلإ حیرصو حضاو لكشب اعدو مالسإلا ھّمرح ام لكل لیلحت لالحنالاو

  .ةیطسولا
v ربتعتو ،لالحنالاو ددشتلا نیب لصفت ةطقن اھنأب ماع لكشب ّةیطسولا فرُعت 

 يركف جھنمو ،مالسإلا ھجھتنی يقالخأ فقوم اھنأب مالسإلا يف ةیطسولا

 مھھجاوت فقاوم ىلع مكحلاو دارفألا ةایح يف لصاوفلا عضول ھعبتی يكولسو
 مالسإلا رّوصت اھنأبً اضیأ ّةیطسولا فیرعت نكمیو ،ةیمویلا مھتایح يف

 نود باوصلا يّرحتل يعسلاو ،لادتعاب ناسنالا ھجاوت يتلا فقاوملاو جھانملل

  .امھنیب طسوألا لحلا رایتخاب نكل لالحنا وأّ ددشت
v لحلا ءاقتنا يأ ؛ةرخآلاو ایندلا نیب نزاوتلا قیقحتب مالسإلا ةیطسو ىنُعتو 

 نوكت نأ طرتشیو ،دارفألا عقاو عم قفتیو ىلاعتو ھناحبس هللا اضر ّققحی يذلا

 .عرشللً ةقفاومً امئاد رومألا

v ىدحإ ھنأب هربتعاو ةایحلا رومأ يف ةالاغملاوّ ددشتلا ّمذ دق يمالسإلا نیدلا 

 ّھنأو ،حیحصلا قیرطلا نع جورخلل دارفألا ىلع رشابملا ریغ طغضلا قرط
  .ھفاعضإو ملسملا عمتجملا قاھرإل ةادأ وأ ةلیسو

v يناعمل عماج موھفم اھنأب" :فسوی ریخ دمحم لاق امك ّةیطسولا فصو نكُمی 

 لدعو ،نیفرطت نیب لادتعاو ،نیلطاب نیب ٌّقح يھف ؛ةماقتسالاو ریخلاو لدعلا

 عمج ةادأ وأ ةلیسو نع ةرابع اھنأبً اضیأ ةیطسولا نع لیقو ،"نیملظ نیب
 ،لبق نم هدوجو قبسی ملً افقوم فقت اذھ اھعمجبف ،لدعلاو قحلا رصانعل
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 حتفیً اراظنم اھرابتعاب اھتقیقح ىلع رومألل دارفألا ةیؤر حیضوت ىلع لمعتو

 .ھتقیقح ىلع مالسإلا راصبإ نم نیكمتلاو ،ةیؤرلا هذھ حیضوتل نویعلا

 
 ،ركذلا ةیلاتلا طباوضلا نم ةلمج ىلع مالسإلا ةیطسو دمتعت ةیطسولا طباوض

  :اھنمو
  .رصعلا تّادجتسمو عرشلا تباوث نیب لماكتلاو نزاوتلا قیقحت -

 ةالاغم نود حیحصلا لكشلاب ةنسلاو ةینآرقلا صوصنلا باعیتسا نم دارفألا نیكمت -

  ّ.ددشت وأ
  .اھریسیتو يمالسإلا عرشلا نمض يواتفلاو ماكحألا لیھست -

 نیدلا قانتعاب نیملسملا ریغ بیغرتو ةوعدلا يف ریشبتللً ةلیسو ةیطسولا ربتعت -
  .يمالسإلا

 يف ریسیتلا ّبلطتت امنیب ،تایلكلاو لوصألاب ّقلعتی امیف دیدشتلا ةیطسولا بلطتت -
  .تایئزجلاو عورفلا

 ،ةنسحلا ةظعوملاو ةمكحلاب ةوعدلا بولسأ عابتا ىلع مالسإلا يف ةیطسولا موقت -

  .نیرخآلا عم راوحلا لبس حتفو
 حنج نم عم لاتقلاو ،ءادعألا نم ھتبراحم مدعو ھیلإ حنج نمل ملسلا بولسأ عابتا -

  .لاتقلل
 فورظلا ةاعارم عم میلعتلاو ةوعدلاو ىوتفلا رادصإ يف جّردتلا بولسأ عابتا -

  .ىوتفلا بلطتت يتلا ةئراطلا

  .ىروشلاو لدعلاك ةلضافلا ةیناسنإلا میقلا لوح يمالسإلا نیدلا روحمت -
  .ةدیقعو نیدو ایندو ةوعد ھفصوب يمالسإلا نیدلل رشبلا مھف لماكت -

  .لبقتسملاو رضاحلاو يضاملل رصاعم نید يمالسإلا نیدلا -
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 مدھلا لئاسو نع داعتبالاو راھدزالاو ّومنلاو ءانبلا ىلع مالسإلا صرح -

 فیلأتو ضعبلا مھضعب نم مھبیرقتو قرِفلا عمج ىلإ مالسإلا ىعسی .طاطحنالاو

 .مھبولق
  

 :ةیطسولا ةیمھأ

 يمالسإلا نیدلا میلاعتب مازتلالا ىلع نیملسملا ةیطسولا ّزفحت مالسإلا يف -

  .ھماكحأو

  .ربلاو ریخلا راشتنا .لدعلا ةماقإ -

  .ىلاعتو ھناحبس هللا ةیدوبعو اھترامع يھو ضرألا يف ةفالخلا فادھأ قیقحت -

  .يناسنإلا ّھقح قح يذ لك ءاطعإ -

  .ھتقیقح ىلع يمالسإلا نیدلا ّةیطسولا رھظت -

  .ھب تقصلأ يتلا مھتلا لك داعبإو تاھبشلا ءردل ةلیسو -

 
  :مالسإلا ةیطسو ىلع يعرشلا لیلدلا

 ةیوبنلا ثیداحألاو میركلا نآرقلا يف عضاوم ّةدع يف مالسإلا يف ةیطسولا ركذ درو
 َنوَُكیَو ِساَّنلا َىلَع َءاَدَھُش اُونوَُكتِل اًطَسَوً ةَُّمأ ْمُكَانَْلعَج َكَِلذَكَو« :ىلاعت لاقف ،ةفیرشلا

 يفو ،»َنوُّحِبَُستَ الَْول ْمُكَّل ُلَقأ َْمَلأ ْمُھُطَسَْوأ َلَاق« :ىلاعت لاقو »اًدیِھَش ْمُكَْیلَع ُلوُسَّرلا
 ،ةیطسولا ةمس نم ةیمالسإلا ةمألا ھب فصتت ام ىلع لیلد ریخ ةمیركلا ةیآلا هذھ

 ةرخآلا نیب عمجی ھتلعج يتلاو مالسإلا ةمأ اھب ىلاعت هللا ّصخً ةزیم ربتعت يتلاو

  .ایندلاو
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  :ةیطسولا فادھأ

 هللا باتك( يمالسإلا عیرشتلا رداصم ىلإ عوجرلاب اھقیقحتو ةقیقحلا نایب §

 ةیصخشلا ءارآلا نعً امامت دعبلاو )ملسو ھیلع هللا ىلص لوسرلا ةنسو

  .ةجزمألاو ءاوھألاو
 ررضلا قاحلإ مدعو ریسیتلا وھو يمالسإلا نیدلل يساسألا أدبملا قیقحت §

  .ةالاغملاو رصإلا لالخ نم دارفألاب
 ّةدعب جرحلا لخدیو ،مھنع ھعفرو دارفألا نع جرحلا داعبإ ىلإ ّةیطسولا ىعست §

      .ةیلاملاو ةیسفنلاو ةیندبلا ةقشملا يھو بناوج

        .ریخلاو نامألاو ةماقتسالا قیقحت ىلإ ةیطسولا فدھت §

  :تادابعلا يف لادتعالا ةیطسولا رھاظم

v جرح نود مھسفنأ ھقیطت امو تادابع نم نوعیطتسی امب دارفألا فیلكت يھو. 

v  برشلاو لكألا يف لادتعالا.  

v فارسإلا مدعو قافنإلا يف لادتعالا.  

v دسجلاو حورلا بلاطم قیقحت يف لادتعالا .يشملا يف لادتعالا.  

v ھھیزنتو ىلاعتو ھناحبس هللا دیحوت ّبلطتت يتلاو ،دئاقعلا يف لادتعالا.  

v ءاطعإف ،ھقح امھنم لك ایندلاو نیدلا ءاطعإ لمشتو ،عیرشتلا يف لادتعالا 

 .امھقح حورلاو دسجلا
  :مالسإلا يف لادتعالاو نزاوتلا -

 نیدلا اھیلع موقی يتلا ةیساسألا صئاصخلا نم لادتعالاو نزاوتلا نم لك ربتعی
 نیرمأ امھرابتعال كلذو ،امھنم يأ ردق يف صیقنت وأ لصف يأ نود ،يمالسإلا

 ً،ایطسوً انید يمالسإلا نیدلا رابتعاب ،ضعبلا اھضعب عم نیمزالتمو نیبراقتم

 نیب ام لداعتلاو قفاوتللً ادحاوً اموھفم امھنوكب لادتعالاو نزاوتلا نم لك فرعیو
 امھنم يأ ىطعی الو رخآلا ىلع امھدحأ ىغطی ال ثیحب نیلباقتمو نیضقانتم نیرمأ
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 ھقح رخآلا فرطلا نیفرطلا نم دحاو لك كرتیو ،رخآلا باسح ىلع ھقح نع ةدایز

 يف لثمتتف يمالسإلا نیدلا يف لادتعالاو نزاوتلا ةیمھأ امأ ،ریصقت وأ ةدایز نودب

 نیدلا رابتعاب كلذو ،رطخلا نع داعتبالاو نامألا قلطنم نالثمی امھنوك :يلاتلا
ً ابرد امھنوك .كسنلاو ةدابعلاو روصتلاو ةدیقعلا يف نزاوتلا ىلعً اینبمً انید يمالسإلا

 بھاذملا رود يتأی انھ نمو ،ھل لوألا عبنملاو زكرملاو يركفلا دیحوتلا وحنً ادھمم
 فدھت يتلاو ،ةفرطتملا بھاذملا لامعأو راكفأ ةبراحمو ركفلا اذھ رشن يف ةلدتعملا

 عمتجملا دارفأ نیب ةیرصنعلاو ةفرطتملا راكفألا رشنب ةیمالسإلا ةمألا ةقرفت ىلإ

 .يمالسإلا
 ةینیدلا ھتابجاوب ملسملا موقی ثیحب ،ھترخآو هایند نیب ملسملا ةایح يف نزاوت قلخ - 

 لمع لك نوكل كلذو ،يمالسإلا نیدلا عم ضراعتی ال امب ةیویندلا ھتابجاو بناج ىلإ
 دابعلا تایصخش حنمی امم ،ةمایقلا موی اھیلع باثی ةدابع ملسملا ھب يتأیً احلاص

 ّنإ   .ةحلاصلا لامعألاو تایكولسلاب مایقلا يف مھدعاست يتلا ىوقلاو عفادلا نیملسملا
 نزاوتلا اھرارقتساو ةیرشبلا ةایحلا ماوق اھیلع ھناحبس هللا لعج يتلا رومألا نم

 كلذكو ،ناصقن وأ ةدایز ریغ نم هردق ءيش ّلك ءاطعإ وھ نزاوتلاف ،لادتعالاو

 نمضتملا فقوملا كلذك نمضتیو نزاوتلا موھفم نمضتی وھف لادتعالل ةبسنلاب رمألا
 نم فقاوملاو ماھفألا يف ةباصإلا لادتعالا يناعم نمف ،رومألا نم باوصلا ىنعم

 فصو ءاج انھ نمو ،ریصقت وأ فافسإ ریغ نمو ،ددشتو يأرلا يف حومج ریغ
 حیحصلا مھفلاو باوصلل ةمزتلمو ةلدتعم ةّمأ اّھنأب ّةیمالسإلا ةّمألل میركلا نآرقلا

 كانھ ّنأ امك ،انتایح يف لادتعالاو نزاوتلل ّةیمھأ كانھو ،اھتایح بناوج لك يف

  .كلذل تالاجمو رھاظم
 نم زاتجیف ،دارملا غولبو ةایحلا يف ةاجنللً اببس ربتعی لادتعالاو نزاوتلا ةیمھأ -

 .فادھأ نم ھیلإ اوبصی ام ققحیو ،ةایحلا يف ھھجاوت يتلا تابقعلا لك ناسنإلا ھلالخ
 .ةایحلا بناوج ىتش يف میقتسملا طارصلاو میوقلا قیرطلا ىلع تابثلا ناسنإلل ققحی
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 ثیح ،ةایحلا تالاجمو بناوج ّىتش يف اھراھدزاو اھتوقو ةّمألا ةعفرلً اببسّ دعی

 تقولا يفو ،ةدابعلاب متھتف رخآ ىلع بناج نایغط ریغ نم .رومألل اھترظن يف لدتعت

 .جاتنإلاو لمعلاب متھت ھتاذ
 

 اًطَسَوً ةَُّمأ ْمُكَانَْلعَج كلذكو( :ىلاعت ھلوق :لادتعالاو نزاوتلا ةیعورشم ىلع ةلدألا
 ھلوق .]143 :ةرقبلا[ )ۗ ًادیِھَش ْمُكَْیلَع ُلوُسَّرلا َنوَُكیَو ِساَّنلا َىلَع َءَادَھُش اُونوَُكّتِل

 اُوّدِدََسف ُ،َھَبلَغ الإٌ دحأ َنّیِدلا ُّداُشی الو ،ٌرُسی َنّیِدلا َّنإ( :ّملسو ھیلع هللا ىلص

 ََكلھ َالأ َنوعَِّطَنتُمْلا َكلھ َالأ( :ملسو ھیلع هللا ىلص ھلوق .]حیحص[ )اُوبِراقو
 َاذِإ اُونَمآ َنیِذَّلا اَھَُّیأ َای( :ىلاعت ھلوق .]حیحص[ )َنوعِّطنتملا َكلھ َالأ ،َنوعِّطنتملا

َذ ۚ َعَْیبْلا اوَُرذَوِ 7َّ ِرْكِذ ىلإ اَْوعْسَاف َِةعُمُجْلا ِمَْوی نِم ِةَالَّصلِل َيِدُون  ِنإ ْمُكَّل ٌرْیَخ ْمُكِلٰ
 نیب نزاو ھناحبس هللا ّنأ ةیآلا نم لالدتسالا ھجوو ]9 :ةعمجلا[ )َنوَُملَْعت ُْمتنُك

 نزاوتلا رھاظم .ھتقو يف امھنم لك ءادأب ،لمعلل ھتجاحو ،ھتدابعل ناسنإلا ةجاح
 ملسملا كولس ىلع رھظت نأ بجی لادتعالاو نزاوتلل رھاظم ةدع كانھ لادتعالاو

 ،ةدابعلا :كلذ نمف ،كلذك نوكلا يف هللا قلخ يف نزاوتلل رھاظم كانھو ،ةایحلا يف

 ماعطلاك ىرخألا ناسنإلا تاجاح لامھإ مدع عم ،اھناكرأو اھطورش قفو اھئادأب
 نوكت نأب ّةیناسنإلا تاقالعلا .حابملا وھللاو ،ّةیجوزلا ةرشاعملاو ،بارشلاو

 ّةیلودلا تاقالعلا .ةعورشملا حلاصملا قیقحتو قالخألاو نیدلا طباوضب ةطبضنم
 نأب ملعلا بلط .ئدابملاو میقلاو ةكرتشملا حلاصملا طباوضب ةطبضنم نوكت نأب

 .هریغ نع ملعب لغشنی الف ،ةحلصملا ھل ققحی امب مولعلا لك نیب درفلا عمجی

 برشملاو معطملل ھتجاح ىغطت الف ،اھتاریخو ایندلا معن يف عتمتلاو قافنإلا
 قسانتلا دجن ثیح ،تارجم نم ھیف امو نوكلا .ةایحلا بناوج يقاب ىلع نكسملاو

 َرََمقْلا َكِرُْدت َنأ اََھل يَِغبَنی ُسْمَّشلا َال( :ىلاعت لاق ،اھتكرح يف نزاوتلاو بیجعلا
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 .]40 :سی[ )َنوَُحبَْسی ٍَكَلف يِف ٌّلُكَو ۚ ِراَھَّنلا ُقِباَس ُلْیَّللا َالَو

 

  :مالسإلا ةیملاع-2
 دمحم ھلوسر هللا ثعب دقف ،ةیملاعلاب ھتیطسو ىلإ ةفاضإلاب يمالسإلا نیدلا زاتمی 

 ھتیملاع ىلع ةیعرشلا ةلدألا نمو ،ءانثتسا نود عمجأ ملاعلا ىلإ ملسو ھیلع هللا ىلص
 ًاعیمَج مُكَیلِإ ِھـَّللا ُلوسَر ّينِإ ُسّانلا اَھَُّیأ ای ُلق ": فارعألا ةروس يف ىلاعت ھلوق

 ِھِلوسَرَو ِھـَّللاِب اونِمَآف ُتیُمیَو يیُحی َوُھ ّالِإَ ھـلِإ ال ِضَرألاَو ِتاوامَّسلا ُكلُمُ َھل يذَّلا

ِيِبَّنلا ِيُِّمألا ّ  ّمتھی امك ،﴾158﴿" َنوَدتَھت مُكََّلَعلُ هوعِبَّتاَو ِھِتامِلَكَو ِھـَّللاِب ُنِمُؤی يذَّلا ّ
 يفو ةیبرع ریغو ةیبرع ٌممأ يمالسإلا نیدلاب تلخدو ،ةایحلا بناوج لكب مالسإلا

 تانایدلا ّنأ ىلإ راُشیو ،ھمایق سسأ نم اھنأب ّةیملاعلا ربتُعت امكو ،ضرألا عاقب لك
 يمالسإلا نیدلا نمً امامت سكعلا ىلع مھریغ نود ةّددحم ٍماوقأل تءاج ىرخألا

 ةّمألا عیجشتلً الماعو ةیمالسإلا ةیارلا عفرلً ایسیئرً اعفاد ةیملاعلا ربتُعتو .فینحلا
 اھغیلبتو اھرشنبً امدق يضملاو ةیمالسإلا ةوعدلا لمح ةیلوؤسم ّيلوت ىلع ّةیمالسإلا

 ،نیملسملا ىدل ةیویندلاو ةینیدلا تاروصتلا ءانبل ةّمھم ّةیضق ربتُعت امك ،نیرخآلل

 ءاحنأ عیمج ىلإ ةیمالسإلا ةلاسرلا لیصوتل يعسلاو ملاعلا ىلع حاتفنالل ةذفان ربتعتو
 اھیلع موقت يتلا داعبألا نع باقنلا فشك ةیلوؤسم مالسإلا ةیملاع ّىلوتتو ،ملاعلا

 عیمج لمش مل بولسأ ھنأب ّةیملاعلا فصو نكُمی امكو ،نیملسملا ةیؤر دمتعتو
 فصو نكمی امكو ،يمالسإلا نیدلا لظ تحت روصعلا ةفاك يف ةیرشبلا سانجألا

 فورظلا عیمجل ھتمئالمو ناكمو نامز يأ يف ھقیبطت ةیناكمإب مالسإلا ةیملاع

 ىلص دّمحم انّدیس نوكی ّنأ ىلإ راُشیو ً،اضیأ ناسنإلا ةایح بناوج ّلكب ھمامتھاو
 رشبلا ىقبی ىتح مالسإلا ةیملاعب ةقیثو ةقالع لسرلاو ءایبنأللً امتاخ ملسو ھیلع هللا

 ىلص دمحم دعب ناك ول ،مھب ّرثؤت دق ىرخأ ةلم نوعبتی الو ّةیمالسإلا ةرطفلا ىلع
 ،"نیملاعلل ةمحر الإ كانلسرأ امو" :ىلاعت لاق ،نیرخآ لسر وأ ءایبنأ ملسو ھیلع هللا
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                                                     .ةنیعم ةئف ىلع رصتقی ال يمالسإلا نیدلا ّنأ ىلع ةلالد نیملاعلا حلطصم ركذو

 ىلع ىنبتو ،يمالسإلا نیدلا اھیلع موقی يتلا ةمھملا صئاصخلا نم مالسإلا ةیملاع -

 ھنكامأو ھنامزأ فالتخا ىلع ملاعلا ةفاكل ةثوعبمً ةلاسر مالسإلا ةلاسر نوك
 ةیادھلاو هللا ةدابع رشن فدھب كلذو ،ھیف ةدوجوملا ةددعتملا قارعألاو تایسنجلاو

 امب مالسإلا يف ةیملاعلا ةیمھأ لثمتتو ،هدابعب ىلاعت هللا نمً ةمحر سانلا ةفاك ىلع
 دعاوق ىلع ًءانب ،طبارتلاو نواعتلاو يخآتلا نم ّوج يف سانلا عیمج شیع :يلی

 عفرو مالسإلا رشنل يعسلا .مالسإلا اھیلع ثحی يتلا ةیرحلاو ةاواسملاو ةماركلا

 ةلاھجلا نع مھداعبإو سانلا قوقح نوص فدھب كلذو ،ملاعلا عاقب ةفاك يف ھتایار
 يف ةنجلل مھب يدؤیو ،لاحلا حالص وحن مھقوسی يذلا قحلا قیرطلا ىلع مّھلدو

 .فاطملا ةیاھن
  :مالسإلا ةیملاع رھاظم 

  .اھتالاسرو ةیوامسلا تانایدلا ةمتاخ يمالسإلا نیدلا-
  .ھمحرتو ناسنإلاب فأرت ةیناسنإ ّةینابر ةلاسر-

 -                                                                      .ةیطسوو مالسو حماست نید مالسإلا-

              .مھنیب زجاوحلاو قراوفلا ّلك يّطختو سانلا تائف عیمج نیب ةاواسملا قیقحت
 نیدلل ةیبرع ریغ تّایسنج قانتعا .ةمایقلا موی ىلإ لوزت ال ةدلاخ ةلاسر مالسإلا-

  .يمالسإلا
 .هرصع يف تارامإلاو تایالولا كولمل ملسو ھیلع هللا ىلص لوسّرلا ةبطاخُم-

 :يمالسإلا ركفلا يف دیدجتلا-3

 ،ةایحلا عقاو يف هدوجو رھاظمو هرصانعو ،مالسإلا ایاضقب يمالسإلا ركفلا ّقلعتی 
 ةدیدج تارّوصتو میھافم ثادحإو ركفلا دیدجتو ،ءایشألل هرّوصتو ،رومألل ھترظنو

 ھنم دجوی ةیحانلا هذھ نم يمالسإلا ركفلاو ،ءایشألاو فقاوملاو رومألا ضعب يف ھل
 ال ھیف تباوثو تامَّلسم عم كلذ مادصل ؛دیدجتلا لبقی ال ام ھنمو ،دیدجتلا لبقی ام
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 رییاعملا ركذنس لاقملا اذھ يفو ،ّةیدئاقعلا تامَّلسملاو قئاقحلا ضعبك ،اھرییغت نكمی

 .ھئاقنو ھتمالسو ،يمالسإلا ركفلا ءاقبل ؛دیدجتلل ةمزاللا طباوضلاو

  
  :يمالسإلا ركفلا يف دیدجتلا طباوض

  :اھنم ،يمالسإلا ركفلا يف دیدجتلل طباوض ّةدع كانھ
 ةعیرشلا ھقف يف كلذ نوكی امَّنإو ،اھتباوثو ةعیرشلا لوصأ يف دیدجتلا عوقو مدع -

  .ةّددعتملا ھتاینقتو رصعلا تّادجتسم طسو ،اھمھف ّةیفیكو

 ،ةلالدلاو توبثلا ّةیعطق صوصنلا نطاوم يف داھتجالاو دیدجتلا عوقو مدع -
   .اھیناعم ىلع ةلالدلا ّةیعطق ،ةفیرشلا ّةیوبنلا ثیداحألاو ،میركلا نآرقلا صوصنك

 ءاھقفلاو ،ءاملعلا فالتخا اھلوح عقو يتلا ،ّةینظلا لئاسملا يف دیدجتلا عوقو -
 ّةیلكلا تارّوصتلا عم ضراعتی ال امب ،يأرلاو داھتجالل ةحسف اھیف يتلاو ،نیرّكفملاو

  .يمالسإلا نیدلل
 ثیدحلا حیحصو ،میركلا نآرقلا نم ّةیعرشلا صوصنلا عم دیدجتلا ةمداصم مدع-

  .ةباحصلا عامجإو ،فیرشلا

 ركفلاك ،ءاملعلا روھمج نم حدقلاو درلل ضّرعتً ّاذاش يدیدجتلا ركفلا نوكی الأ -
 يدیدجتلا ركفلا ةاعارم ،فّرطتملا يعیشلا ركفلا ضعبو ،يمھجلاو ،يلزتعملا

 بسح ىوتفلا يف قیفلتلاو ،ءاملعلا صخر ّعبتت مدع اھنمو ،ةّماعلا ءاتفإلا دعاوقل
 .ةحلصملاو ىوھلا

 

ً اعبت دیدجتلا اھلخدی الف ،ركفلا نم ربتعت ال رومأ كانھو ركفلا نم ربتعت ال رومأ
  :اھنم ،كلذل

 هللا ّىلص ـ دّمحم میركلا ھلوسرو ـ ھناحبس ـ هللا انربخأ يتلا يأ :ةیبیغلا رومألا-
-                    .رّانلاو ةَّنجلاو ،توملا ةقیقحو ،باسحلاو ،ثعبلاك اھب ـ ّملسو ھیلع
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 .كلذ ریغو ،تالماعملاو تادابعلا ماكحأك :ةحیرصلاو ةحضاولا ةَّیعرشلا ماكحألا

 عاونأو ،ةمایقلا موی رّانلاو ةَّنجلا توبثو ،نامیإلا ناكرأك :ةَّیدئاقعلا تامَّلسملا-

  .دیحوتلا
 

 بقل زوحیو ،يمالسإلا ریكفتلا ةجرد ّردصتی نملّ دب الو :يمالسإلا ركفملا ةیلھأ
  :اھنم ،طورش نم ،رّكفملا

  .هریسفتو میركلا نآرقلابً ایفاكً اھقف كلتمی نأ- )1

 حیحص فرعیف ؛ةفیرشلا ّةیوبنلا ّةنسلاب ةفرعملا نمً ایفاكً اردق كلتمی نأ- )2
  .كلذ يف ھل ةدعاسملا دعاوقلاو ،ھفیعض نم ثیدحلا

 .اھلوصأو ّةیمالسإلا ةدیقعلاب ّملی نأ- )3
  .ھلیصافتو يمالسإلا ھقفلاب ّملی نأ- )4

  .لئاسملاو ایاضقلا فلتخم يف ةَّماع ةفاقث ھیدل نوكت نأ- )5
  .لئاسملا ضعب يف داھتجالا ىلع ةردقم ھیدل نوكت نأ- )6

 صوصنلا ضعب يف يرھاظلا ضراعتلا نیب قیفوتلا ىلع ةردق كلتمی نأ- )7

  .ّةیعرشلا
 ریكفتلا يف مھبھاذمو نیرّكفملا ضعب ءارآب عالّطاو ةفرعم ىلع نوكی نأ- )8

 .داھتجالاو
 

 :ثحبلا ةمتاخ-4

 هللا ىلص– دمحم مظعألا لوسرلا ھب ىلاعت هللا لسرأ دقف ،زایتماب يھلإ نید مالسإلا 
 باتك امأ .نیلسرملاو ءایبنألا متاخ يمالسإلا دقتعمللً اقفو ربتعی يذلاو ،-ملسو ھیلع

 ھلوسر ىلع ىلاعت هللا نم لَّزنُملا باتكلا وھو ،میركلا نآرقلا وھف سدقملا نیملسملا
 ،ثبعلا نم باتكلا اذھ ظفحب ىلاعت هللا لكوت ثیح ،لیربج كلملا ةطساوب میركلا
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 هللا نم ظوفحمو ،ناصمو ،لَّزنُم يمالسإلا نیدلا نإف انھ نمو ،لیدبتلاو ،رییغتلاو

 قالخألاب يلحتلا ىلإ مالسإلا اعد .ةعاسلا موقت نأ ىلإ ھیلع وھ ام ىلع ٍقابو ،ىلاعت

 ،نیملسم ریغ مأ نیملسم اوناك ءاوس ،نیرخآلا عم لماعتلا دنع ةنسحلا ةلضافلا
 ،مھتدافإو نیرخآلا ىدل امم نم ةدافتسالاو ،براقتلاو فراعتلا ىلع سانلا ثحو

 ىتح قولخلا ملسملا نأش نم مالسإلا عفر دقو .مھقّرفی الو مدآ ءانبأ عِّمُجی نید وھف
 .قلخلا ئیس دباعلا ملسملا ردق نم ھیف َّطح يذلا تقولا يف ،ةدابعلا ریثك نكی مل ول

 دجُو ،ةرطفلا تدجُو ام ىتمف ،ةیوسلا ةمیلسلا ناسنإلا ةرطف عم قفاوتی نید مالسإلا

 ،ةقیقحلا نع ةثحابلا سوفنلا يف رارقتسالا ةعیرس ةیمالسإلا ةنایدلا ّنإف اذل ،مالسإلا
 ال ھعبطب مالسإلاو ،لامعألا لئاضفو ،قالخألاو ،قحلاو ،ریخلا ءارو ةیعاسلا

 ةیاھنلا يف بصتل اھھجویو ،اھطبضی امنإ ،ھتاوھشو ،ناسنإلا تابغر عم ضراعتی
 بناوج ةفاكل ةلماش ةناید ةیمالسإلا ةنایدلا ربتعت .ةیناسنإلاو ناسنإلا حلاص يف

 ناسنإلا ةایح لیصافت ةفاكب متھاو ،ةیداملاو ةیناحورلا نیب ام مالسإلا عمج دقف ،ةایحلا
 قلعتی ام لكل ،طباوضلاو ،جھنملاو ،ةعرشلا عضوو ،اھربكأ ىلإ ،اھرغصأ نم

 ،ةیطسولاو ،نزاوتلا نید مالسإلا ربتعی .ناكمو نامز لك يف ةیمویلا سانلا ةایحب

 ةرخآلاو ،ایندلا ةایحلاب مامتھالا ناسنإلل حاتأ فیرشلا ھعرشو ةیماسلا ھمیلاعتبو وھف
 اذھ نیبً اطسو نوكی نأو ،طیرفتلاو ،طارفإلا نع دعبلا ىلإ هاعد امك ،دحاو نآ يف

 يف نأل ،ةیحورلاو ،ةیلقعلاو ،ةیسفنلاو ،ةیدسجلا ھتاجاح ىلإ تافتلالاب هرمأو ،كاذو
 عم لاوحألا نم لاح يأب الو مالسإلا ضراعتی ال .عمتجملاو ،درفلل ٌحالص كلذ

 دوجو عم ،ملعلاو لقعلا نید وھ لب ،لاقلاو ،لیقلاو ،تافارخلا نیدب سیل وھف ،ملعلا

 ةبلط نأش نم مالسإلا عفر دقو .اھب لاثتمالاو ،اھب میلستلل الإ اھیف لاجم ال تاملسم
 ،ةوق ملعلا يفف ،ملعتلا يف نیملسملا بغرو ،جھنلا اذھ جاھتنا ىلع ثحو ،ملعلا

 ُثیح ،ىلاعت هللا دنع نم ھنأ يأ ،ينابر ّيمالسإلا ركفلا صئاصخ .ةناصحو ،ةعنمو
 ً،ایكولس وأ ً،ایداقتعا وأ ً،ایركف ًءاوس ةیرشبلا ةیادھلا وھ ّينابرلا ركفلا اذھ ساسأ
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 ركفلاو روصتلاف ،ةینآرق میلاعت نم ىلاعت هللا ھلزنأ امبً امزتلم ناسنإلا ھیف نوكیو

 ةینابر ىلع بطق دیسلا لدتسا دقو ،ّينابر ھلصأ يذلا دیحولا ركفلا وھ ّيمالسإلا

 ماعنألا ةروس :میقتسم طارص ىلإ يبر ينادھ يننإ لق" :ىلاعت ھلوق نم ركفلا اذھ
ً اعبت ریغتی ال يذلا تابثلاب زیمتی وھف میركلا نآرقلا هردصم نأ امبو ،تباث .161

 نم ةیتایحلا رھاوظلا ىلع أرطی يذلا مدقتلاو روطتلا نم مغرلابف ،ّةیرشبلا ءاوھألل
 ناكرأ يف ةصاخو لادجلا لبقی ال ھنأ امك ،لدبتی ال تباث ىقبی ھنإف ةفلتخملا يحاونلا

 میلاعت لفكت ةیصاخلا هذھف ،روطت نم ثدح امھم ةتباثلا ّةیدئاقعلا قئاقحلاو نامیإلا

 تابلطتم عیمج لمشی ھنأ ىنعمب ،لماش .رییغتلاو فارحنالا نم يمالسإلا ركفلا
 نودب ةایحلل لماكتمو لماش جھنم مالسإلاف ،عامتجاو ركفو داصتقا نم ةایحلا

 مامإ يف هانیصحأ ءيش لكو ":ىلاعت ھلوقلً ادانتسا كلذو ،ةایحلاو نیدلا نیب ضراعت
 نوكیو ،فارطألا نم فرط يأل حنجی ال وھف ،نزاوتم .)12 سی ةروس( "نیبم

 تالماعملا يف ىتحو ،اھتقاط قوف سفنلا فیلكت مدعك تادابعلا تالاجم يف
 نزاوتلا نإ :يبارتلا روتكدلا لوقیو ،لخبلا وأ ریذبتلا مدعو فارسإلا يف ةیطسولاك

 مكحت يتلا ماظنلا طباوض نیب ىضوف ثدحت ال ىتح ،رھوجلاو لكشلا نیب نوكی

 يتلا ةایحلا فورظ عیمج يعاُری ،عقاولا عم لعافتمو لصتم ركف وھف ،يعقاو .ركفلا
 امب اھشقاُنی ھنإف ةیفسلفلا ةیعیبطلا رھاوظلا ىلإ قرطت نإو ىتحو ،ناسنإلا اھب رمی

 يمالسإلاركفلا ھجاوت يتلا تایدحتلا .ةیعقاولا نعً ادیعب سیلو عقاولا مئُالی
 ركفلا ةیقادصمو ةعیبط لوح تاھبُشلاو كوكشلا ةراثإ لواُحی يذلا قارشتسالا

 وزغلا .ملسملا لیجلا نم ةفقثملا تاقبطلا بطاُخی ھنأ يف ھتروطخ نمكتو ،يمالسإلا

 بابشلا طسو يمالسإلا ركفلل ةفلاخملاو ةضراعملا ھمومس ثفنی يذلا ّيركفلا
 ةیبصعلا .ةیدیورفلاو ةیسكراملاك ّيمالسإلا كولسلا عم ضقانتلاو ،ملسملا

 ددع ةلقو بایغ .قرِعلاو نیدلا ساسأ ىلع سانجألا نیب زییمتلاو ةیرصنعلاو
 ،ملسملا درفلل حیحصلا ھیجوتلا ىلع لمعت يتلا ةیمالسإلا ةیوبرتلا تاسسؤملا
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 دوجو نم مغرلابف ،ملسملا عمتجملا ىلعً ارطخ لكُشت يتلا تایدحتلا ةھجاومو

 ءاّعِدالا .مزاللاو بولطملا رودلاب موقت ال اھنأ الإ رصم يف فیرشلا رھزألاك اھضعب

 اھدوقت يتلاو ،ناكم لكو تقو لكل ةحلاص ریغ ةیمالسإلا ةعیرشلا نأ يف كیكشتلاو
 رشتنملا ئطاخلا داقتعالا نم مغرلا ىلع.يمالسإلا نیدلل ةضھانملا ةیبرغلا لوقعلا

 نیدلا نإف ،ةیبرعلا بوعشلا ىلعً ارصتقم يمالسإلا نیدلا نوكب سانلا نم دیدعلا نیب
 قارعألا فلتخم نیب ملاعلا لوحً اراشتنا ةیوامسلا تانایدلا رثكأ نم يمالسإلا

 ،يمالسإلا نیدلا اھب عتمتی يتلا صئاصخلا ببسب كلذ ثودح رسفیو ،سانجألاو

  .سانلا ةفاكل يملاع نیدو لادتعاو ٍنزاوت َنید ھلعجی امم
 نیملاعلا بر ´ دمحلاو

 :عجارملاو رداصملا
 .يواضرقلا فسویل مالسإلل ةّماعلا صئاصخلا  )1

 .رداقلا دبع دیرفل ةیمالسإلا ةعیرشلا صئاصخ - )2
 يدودوملا ىلعألا يبأل مالسإلا ئدابم - )3

 .بطق دمحمل مالسإلاو ةیداملا نیب ناسنإلا - )4

 .ةدوعرداقلادبعل يمالسإلا يئانجلا عیرشتلا - )5
 .بطق دیسل يمالسإلا روصتلا صئاصخ - )6

 .ينایفسلا دباعل ةعیرشلا يف لومشلاو تابثلا - )7
 .رقشألا نامیلس رمعل يمالسإلا ھقفلاو ةعیرشلا ىلإ لخدملا - )8

 .رداقلا دبع دیرفل مالسإلا يف ةَّیطسولا - )9

 .يودنلا نسحلا يبأل نیملسملا طاطحناب ملاعلا رسخ اذام  - )10
 .ىسوم فسوی دمحمل ھیلإ ةیناسنإلا ةجاحو مالسإلا - )11

 .ناطقلا عانمل ةیمالسإلا ةعیرشلا میكحت بوجو - )12
 .دیع لیلخ لازغل عمتجملا يف دودحلا قیبطت رثأ - )13
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 .ةدوع رداقلا دبعل ھئاملع زجعو ھئانبأ لھج نیب مالسإلا - )14

 .توتلش دومحمل ةعیرشو ةدیقع مالسإلا - )15

 .ةرابط فیفعل يمالسإلا نیدلا حور - )16
 .ةرھز يبأل ةبوقعلا - )17

 .ةرھز يبأل ةمیرجلا - )18
 .ایروس قشمد ركفلا راد ھلوصأو يمالسإلا ھقفلا ةعوسوم - )19

                                                  .نانبل،توریب يمالسإلا ھقفلا ةبتكم - )20

 .ةیدوعسلا ةیبرعلا ةكلمملا ،ھمولعو ھقفلا يف ةرسیملا ةعوسوملا- )21
 .نانبل توریب ةغللا مجاعم عماج - )22

 .يناثلاو لوألا رادصإلا ةلماشلا ةبتكملا - )1

 
 

يمسرلا بارتغالا نمز يهقفلا لماعتلا  

 

نامیلس يلع نیسح دمحم  
moha2412@gmail.com 

 

 ىلع مالسلاو ةالصلاو ، امیقتسم اطارص ھیلإ انادھو امیوق انید انل عرش نیملاعلا بر ´ دمحلا
  . نیدلا موی ىلإ مھعبت نمو . مالعألا ةادھلا ھبحصو ھلآ ىلعو مانألل ةمحر ثوعبملا

  دعبو

 : اھمھأ لعل .رومأل ، لاحو ناكمو نامز لكل ھتیحالصب يمالسإلا ھقفلا زیمت مولعملا نم نإف

 مالسلاو ةالصلا ھیلع دمحم دعب لوسر الو ،و نآرقلا دعب ةلاسر الف ، متاخلا نیدلا ھنوك -1
. 

 نیملسملا مامتھاب ةنسلا مث ، ارتاوتم ھلقنو " زیزعلا باتكلا " سیئرلا ردصملا تابث -2
 نییساسألا نیردصملا اناكف ، ةیاردو ةیاور اھل ةمداخلا مولعلا ثادحتساو ، اھتابثإب

 . ایندلا هذھ يف قلخلاب لزنی ام لكل ةیعرشلا ماكحألا طابنتسال
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 نامز لكل نیحلاص نانوكی ثیحب ، ناردصملا ناذھ امھب زیمت ناتللا ةنورملاو ةعسلا -3
 ، تادابعلاو قالخألاو دئاقعلا ریغ يف يأ ؛ ریوحتلا وأ ریغتلل لباق وھ امیف ، ناكمو
 عئاقولل ماكحألا طابنتسال نیدھتجملل لاجملا حتفی امم ، ثیداحألاو تایآلا نم مكحملاو
 ةایح يف فعضو ةوق نم ، ةیناسنإلا ثادحألاو ، ةیرشبلا ةرطفلل اھتمءاومو ، ةلزانلا
 . ةمألا

 رصعألا ىدم ىلع ةمألا ھتفرع يذلا - عورفو دعاوقو لوصأ نم – يھقفلا جاتنلا -4
 ءارآ ناك مأ ، "بھاذم" ىنعمب ،  ةیساسأ سرادم نع ارداص ناكأ ءاوس ، ةبقاعتملا
 ریغ نم ، مھدعب ءاج نم ھب يدتھیً ارانم ةریخذلا هذھ تتابف ،نیدھتجم ءاملعل ةیھقف
 مھئارآب مھریغل مھنم مازلإ

 تفرعو ،ةیناسنإلا ةایحلا ةریسم بكاوی ، اددجتم ایح يمالسإلا ھقفلا ناك هریغلو اذھل    
 لالخ ةمألا تشاع دقف ، ةمألا اھیلع يتلا ةلاحلا فالتخاب فلتخا اریغت ةیعرشلا ماكحألا

 نم ىرخأو نیكمتلا نم تالاح انرق رشع ةعبرأ ىلع ىبرأ يذلا لیوطلا اھرمع
 كلت بسانی امب ةعیرشلاب لمعلا ةعونملا لحارملا هذھ يف ءاھقفلل نكمأ ، فاعضتسالا
 . ةلحرملا

 اھل نیكمتلا اھیف ناك لحارمب ةكم يف فاعضتسالا ةلحرم دعب ةملسملا ةمألا ترم دقل    
 ام وھو ، ممألا عیمج دنع ردقلا ةمرتحم ، بناجلا ةبوھرم تناك ذإ ، ةبطاق ضرألا يف
 دھع يف أدبت ةلحرملا هذھ ، ةرطابألاو ماكحلا عیمج اھیلإ فلزتی ، ملاعلا ةیذاتسأب ىمسی
 هدھع يف ةرھابلا تاراصتنالا دعب باسح مظعأ ةمألل بسُحی أدب ثیح ، رمع قورافلا

 ىلإ تاحوتفلا اھیف تلصو يتلا ةیومألا ةلودلا عم ةبیھلا هذھ ترمتساو ، ھنع هللا يضر
 ةیسابعلا ةلودلل لوألا روطلا عم الامتكاو ، ابرغ سلدنألا دالبو اسنرف ىلإو ، اقرش نیصلا
  جاتنإلاب ةلحرملا هذھ تزیمت ، نورخآلا اھیف عمطیف ، مذرشتلاو فعضلا اھیلإ بدی نأ لبق ،
 هذھ ةعیرشلا مولعو ھقفلا جوتو ، باقحألا هذھ ةوق ابكاوم ، مولعلا عیمج يف يفرعملا
 نمزلا بسانی امب فیلأتلا ناكو ، ةاضقلاو ءاملعلا ةیاعر تحتو ةمیظعلا امھماكحأب ةلحرملا
 . لاومألاو جارخلاو ةیناطلسلا ماكحألاو ةیعرشلا ةسایسلا نع بتك نم

 ، ایلعلا ةملكلا فینحلا عرشلل رمتسا ھنأ الإ ةرتفلا هذھ الت يذلا يجراخلا فعضلا عمو    
 ةعیرشلا ھتبجوتسا ام قفو ملسملا عمتجملا لخاد ماكحألاو لزاونلا ءاطعإ يف لصفلا لوقلاو
 ةیعرشلا ةسایسلاب فرعی امو ، يعرشلا ءاضقلا رمتساو ، ءاھقفلا تاداھتجا ھتنمضت امو ،
)422(. 

 امك ، مھمكحل مھوعضخأ وأ نیملسملا اوجرخأو ، رافكلا راطقألا ضعب ىلع بلغ ىتح   
 تشاعف ، ایبسن لیوط ينمز ًىدم ىلع سلدنألا يف اھدعبو ، ةیلقص يف نیملسملل لصح

                                                             
 صوصن ءوض يف ةیعرشلا ةسایسلا رظنا . ھتاھیجوتو ھماكحأو عرشلا دعاوق ىلع ةمئاقلا ةسایسلا يھ ةیعرشلا ةسایسلا )422(
 32 ص رصم ةبھو ةبتكم ، يواضرقلا فسوی .د ، اھدصاقمو ةعیرشلا
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 عم لماعتلل اورطضاو ، عئاقو مھل تدجتساف ، نیملسملا ریغ مكح تحت ةملسم تایلقأ
  فاعضتسالا ھقف ھتیمست نكمی امب ةدیدجلا مھتایح

 يف عرشلا ماكحأ قفو اھتایح سرامت تیقب روصعلا كلت يف نیملسملا دالب نم ریثكو    
 ثیح ،  نیتریخألا ةنس يتئملا انھ دصقأو ، ریخألا نمزلا ناك ىتح ، ىوتفلاو ءاضقلا
 ، مھئادعا لالتحا رین تحت نیملسملا دالب رثكأ تعقوو ، نیملسملا دالب ىلع رافكلا بلغت
 نم ریثك يف عقو امك ، اھتاعمتجمو دالبلا هذھ نع ةیمالسإلا ةیوھلا خلس ىلع اولمع نیذلا
 طساوأ يملسمو ، ابوروأ يف ناقلبلاو ، يبرغلاو يقرشلا ةراقلا طسو يف ةیقیرفإلا دالبلا
 ، ةیساق ةعشب اھتبوقع ، ةمیظع ةمیرج ةیمالسإلا رئاعشلا طسبأب مازتلالا راصو ، ایسآ
 ىلإ انادحوو تافارز نیملسملا نم ةریبك دادعأ ترجاھو ، دالبلا نم ریثك ةیوھ تعاضو
 نم عاطتسا ام ماقأو ھنید متك امإف مھنم يقب نم امأ ، اھنیدب اًرارف ىرخألا ةیمالسإلا دالبلا

 كئلوأ راص داھطضالا مقافتو لایجألا رورم عمو ، يتوربجلا مكحلل عاصنا امإو ، هرئاعش
  ھمسا الإ مالسإلا نم نوفرعی ال نوملسملا

 ةایحلا نع نیدلا اھیف يصُقأ امات اوحم ةیمالسإلا ةغبصلا اھیف حمت مل يتلا لودلا ةیقبو    
 يذلا يلودلا فرعلا عم ىشمتی ام عم داصتقالاو ةسایسلاو ، ایندم ءاضقلا راصف ، ةیمسرلا
 لاوحألا نسحأ يفو ،اریسی ارزن الإ ھتسردم يف ھنید نع ذیملتلا ملعتیالو ، نوبلغتملا هرقأ
 ةیوغللاو ةیعرشلا مولعلا ىلع ھبلغأ يف رصتقی ينیدو ، ھیف نیدال يمسر : میلعتلل ناقش دجُو
 . ةیدقعلا طباوضلا ضعبو ةیدبعتلا رئاعشلا يف مالسإلا موھفم رصحو ،

 ،ةیعبتلاو فاعضتسالا نم مھخیرات يف اھوفرع امً ةلحرم نوشیعی نوملسملا أدبو     
 ةیصخشلا ةیوھلا نم ةروص ىلإ  ، ةایحلا يف الماكتم اجاھنم لثمی يذلا ،نیدلا نع دعبلاو
 ھنید نع ابیرغ ملسملا ىحضأو ةیمالسإلا میلاعتلاب لھجلا رشتناو ، ةیعمتجملا ال ةیدرفلا
 ةیمالسالا میلاعتلا ذبنب يدانی نم نیملسملا ءانبا ضعب نم ىربناو لب ، هدالبو ھضرأ يف
 . رضاحلا ملاعلا ریاستال اھنأ اھمھأ للعل

 لاحلا تفلتخا نإو ، ھعم اولماعتی نأ نیملسملا ءاھقفلا ىلع امازل ناك عقاولا اذھ لظ يف   
 . نیدلا نم ادعبو ابرق دالبلا فالتخاب عقاولاو

 ھتیمس امو ، يفاعضتسالا عقاولا عم لماعتلا ھقف ىلع زكرأ نأ لواحأ هذھ يتقرو يف   
 ىلإ – يرظن يف – جاتحی دق ، لیوط عوضوملا نأ امبو ، يمسرلا بارتغالا نمز
 : ةدودحم تاءاضإ يف يمالك تزجوأ دقف ، ةددعتم تاءاقلو ةعسوم تارمتؤم

  يمسرلا بارتغالا موھفم

 هذھ رھوج نع هدُعب عم " ملسملا " ةفص عمتجملا لمح : يمسرلا بارتغالاب دوصقملا       
 . ھتالماعتو ھتایح يف ةفصلا

 ًاءزج وأ Kالك عمتجملا ةایح نع مالسإلا ءاصقإ وھ وأ  
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 ملسملا عمتجملا ةغبص يفضت يتلا مالسإلا میلاعتب مازتلالا : رھوجلاب دیرأو  

  هدارفأ عیمج يف ال ، ھلمجم يف

 هررق امع فلتخت دق ، ةصاخ اماكحأ مزلتسی يذلا فاعضتسالا نم عون وھ بارتغالا اذھ    
ْ اُولَاق ُْمتنُك َمیِفْ اُولَاق ْمِھُِسفَنأ ىِمِلاَظُ ةَكِئَالَمْلا ُمُھاَّفََوت َنیِذَّلا َّنِإ( ىلاعت ھلوق ىلع ءانب ءاملعلا ضعب
 لاق ، 97 ءاسنلا ) اَھیِفْ اوُرِجاَُھَتفً َةعِساَوِ 7َّ ُضَْرأ ْنَُكت َْمَلأْ اولَاق ِضْرألا ىِف َنیَِفعَْضتْسُم اَّنُك
 لمعیو ننسلا اھیف ریغت يتلا دالبلا نم جرخی نأ يغبنی ملسم لك نأ يطعت ةیآلا " : كلام مامإلا
 )423(" قحلا ریغب اھیف

 )424(؟ ةھباشتم مالسإلا دالب لاحو جرخیس ةھجو يأ ىلإ نكل    

  
 وأ فعضتسم اھیف وھ ضرأب نینمؤملا نم ناك نمف  "   : ةیمیت نبا لوق لعلو

 نم ھلوسرو هللا يذؤی نمع حفصلاو ربصلا ةیآب لمعیلف فعضتسم ھیف وھ تقو يف

                                                             
 2/101 ةیملعلا بتكلا راد يسلدنألا ةیطع نبال زیجولا ررحملا )423(
 : يلاتلا وحنلا ىلع ةیآلل هریسفت يف بجتال يتلاو اھنم ةرجھلا بجت يتلا دالبلا لاوحأ روشاع نبا لصفی )424(
 هذھو ، ھنید يف نمؤملا ھیف نتفی يذلا دلبلا نم جورخلا بوجو ماكحأ يفً ارظن نیدھتجملل حتفی ةیآلا هذھ مكح ىلع سایقلا "    
 : لاوحأ ّتس اھعمجی ماكحأ
 مھیف تلزن نیذلا مكح ھَمكح اذھف ، جورخلا عیطتسی وھو رفكلا ىلع مَغُریف ھنامیإ يف ھیف نتُفی دلبب نمؤملا نوكی نأ : ىلوألا ةلاحلا
 مھلاومأ نیكرات داو ّلك يف مھھوجو ىلع اوجرخف ، ّرصنتلا ىلع ىراصنلا مھھركأ نیح سلدنألا نم نوملسم رجاھ دقو ، ةیآلا
 1016 ةنس ریخألا ءالجلا ناك نأ ىلإ اھدعب امو 902 ةنس يف كلذو قیرطلا يف مھنم قیرف كلھو ، مھِنامیإو مھسفنأب نیجان مھرایدو
. 
 ، لام ةرداصم وأ لتق وأ رسأب ھلام وأ ھسفن يف ةباصإلل ةضرع نوكی نكلو ھنامیإ يف نوتفم َریغ رفكلا ِدلبب نوكی نأ : ةیناثلا ةلاحلا
 . ّودعلا ضرأب ةرّسفملا برحلا دلبب ِةماقإلا ىَّمسم اذھو ، عازن الب مارح وھو ّرضلل ھسفن ضرع دق اذھف
 مھلاومأو مھسفنأ يف الو مھتادابع يف الو مھنامیإ يف َسانلا اونِتفی مل مّھنأّ الإ نیملسملا ریغ ھیلع بلغ دلبب نوكی نأ : ةثلاثلا ةلاحلا
 ، نیملسم ریغ مھ نیذلا دلبلا كلذ لھأ نم دحاو عم ثداح ھل ضرع اذإ نیملسملا ریغ ماكحأ ھیلع يرجت ھتماقإب ّھنكلو ، مھضارعأو
 يرجت ّھنأ لجأ نم ةدیدش ةھارك هوركم كلذ لثم يف ماقملا ّنأ كلام لوق رھاظو ، ةینارصنلا ابوروأ دالبب مویلا میقی يذلا لثم اذھو
 ، يرزاملاو غئاصلا دیمحلا دبع كلذكو ةمرحلا ىلع بیبح نباو نونحس ھلّوأتو ... ةنّودملا رھاظ وھو ، نیملسملا ریغ ماكحأ ھیلع
 . ... دیمحلا دبعو يرزاملا ھقفاوو ، ھتلادع يف ةحرج ھماقم ّنإ : لاقف نونحس دازو
 مكح مھل نوكی مّھنكلو ، مھلاومأ يف الو مھتدابع يف الو مھنید يف مھونتفی الو نوملسم ُھلھأ ٍدلب ىلع رّافكلا ّبلغتی نأ : ةعبارلا ةلاحلا
 امكو . يدنمرنلا ریجر اھیلع ىلوتسا نیح ةیلقص يف عقو امك مالسإلا ةعیرش ىضتقم ىلع مھنیب ماكحألا يرجتو ، طقف مھیلع ةوقلا
 مھنم ماقأو ّةدم اھب اوماقأ اھلھأ ّنإف ، مھنید مارتحا اھنم طورش ىلع ةقلالجلا ةیغاط اھیلع ىلوتسا نیح ةطانرغ دالب يف عقو
 ُنطاقلا الو ، نطاقلا ىلع رجاھملا بَِعی ملف مھنم قیرف رجاھو ، كلذ وحنو ةنامألاو ةلادعلاو ىوتفلاو ءاضقلا نولی اوناكو مھؤاملع
 . رجاھملا ىلع
 مھفّرصت رارمتساو ، اھیف مالسإلا كولم ءاقب عم ، مالسإلا دالب ضعب ىلع ناطلسو ذوفن نیملسملا ریغل نوكی نأ : ةسماخلا ةلاحلا
 ، مھتقفاومبو نیملسملا ریغ رظن تحت ءارمألا فرصت ّنكلو ، مھرئاعش رئاسو مھنایدأ مارتحاو ، مھنم مھماَّكُح ةیالوو ، مھموق يف
 زیلقنألا لالتحا ّةدم مث ، اھب سیسنرفلا شیج لالتحا ّةدم رصم يف عقو امك ، بادتنالاو ةیاصولاو لالتحالاو ةیامحلاب ىّمسی ام وھو
 بوجو مدع يف ةھبش ال هذھو بَادتنالا مّایأ قارعلاو ایروس يف عقو امكو ، اسنارف ةیامح نم ىصقألا برغملاو سنوتب عقو امكو ،
 . اھنم ةرجھلا
ً احلاصً المع طِلخی ثیحب مالسإلا حیرص فالخ ىلع ةریثك ماكحأ ھیف يرجتو ، عدبلاو ركانملا ھیف رثكت يذلا دلبلا : ةسداسلا ةلاحلا
 هذھوً الصأ كلذ عیطتسی ال وأ ، لوقلابّ الإ اھرییغت عیطتسی ال ھنكلو ، عرشلا فالخ ھباكترا ىلع اھیف ملسملا ربجی الوً اّئیَس َرخآو
 نمً ادحأ ّنأ ظفُحی ملف دیبع ينب مّایأ ناوریقلا يف ثدح دق كلذ ّنأ ریغ ، مساقلا نبا هاور ، اھنم جورخلا بوجو كلام نع يوُر
ً اضیأ نییمطافلا ّةدم رصم يف ثدحو . ھلاثمأو دیز يبأ نب دمحم يبأ خیشلا ةماقإب كبسحو . ةرجھلا ىلإ سانلا اعد نیحلاصلا اھئاھقف
 . نیحلاصلا اھئاملع نم دحأ اھرداغی ملف
 يف اونتفی مل اذإ مھناطوأ يف نیملسملا ءاقبل ّنإو ، بتارم اّھنأو ، ةماقإلا زاوجب ىلوأ يھ ةریثك لاوحأ ّةتسلا لاوحألا هذھ نودو     
  . 1997  سنوت  عیزوتلاو رشنلل نونحس راد روشاع نب رھاطلا دمحم : ریونتلاو ریرحتلا . ةیمالسإلا ةعماجلل ىربك ةحلصم مھنید
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 نیذلا رفكلا ةمئأ لاتق ةیآب نولمعی امنإف ةوقلا لھأ امأو ، نیكرشملاو باتكلا اوتوأ نیذلا

 فاعضتسالا لاحل امكح ررقی ھنإف ةصاخ لاح يف ناك نإو .)425(" نیدلا يف نونعطی

  نیكمتلا لاح نع فلتخت اھنأو

 : يتأی امیف اھمھأ زجوأ اھتاعارم يغبنی ةصاخ اماكحأ مزلتست لاحلا هذھو

 : جردتلا ھقف ءایحإ -1
 ةعفد اھب مازلإلاو ةعیرشلا ذافنإ نع زجعلا دنع ءاملعلا نم ریثك دنع ررقم وھو  

 فورعملاب رمألا اھمامت نمو رئاعشلا لماك ةماقإ نأ ىلع ىلاعت صن دقف  )426( ةدحاو

 اوُمَاَقأ ِضْرَألا يِف ْمُھاَّنَّكَم ِْنإ َنیِذَّلا( ، نیكمتلاب طونم ةلماشلا امھتروصب ركنملا نع يھنلاو

 ،  41:جحلا)ِروُُمألاُ َةبِقاَعِ َِّ<َو ِرَكْنُمْلا ِنَع اْوََھنَو ِفوُرْعَمْلاِب اوُرََمأَوَ ةاَكَّزلا اَُوتآَوَ ةالَّصلا

 طانأ دقو ، شاعملا عقاولا رابتعاب لیحتسم ةعیرشلا ماكحأ عیمج قیبطتل ةوعدلا نأ امك
 قلعتی ام يف ةیندب ةعاطتسا ، ماعلا اھانعمب ةعاطتسالاب ةیعرشلا ماكحألاب مازتلالا عراشلا

 متعطتسا ام هللا اوقتاف ( ھقیقحت يف ةعامجلا ىلإ جاتحی امیف ةعاطتسالا وأ ھتاذ يف ناسنإلاب

 : ةیمیت نبا لوقی ، ةرورضلل دعاوق ةلدألا ءارقتساب ءاملعلا ررقو ، )
 امل ھنایب ناك امھعومجم وأ ءارمألا وأ ءاملعلا نم نیدلاب موقی نم لصح اذإف ... " 

 نأ مولعمو ،ً ائیشفً ائیش ھب ثعب امل لوسرلا نایب ةلزنمبً ائیشفً ائیش لوسرلا ھب ءاج
 اذإ : لاقی امك ، ةلمج ةعیرشلا تأت ملو ، ھب لمعلاو ھملع نكمأ ام الإ غلبی ال لوسرلا
 ام الإ غلبی ال ، ھتنسل يیحملاو ھنیدل ددجملا كلذكف . عاطتسی امب رمأف عاطت نأ تدرأ
 عیمج ّنقُلی نأ ھلوخد نیح نكمی ال مالسإلا يف لخادلا نأ امك ، ھب لمعلاو ھملع نكمأ

 ال ، دشرتسملاو ، ملعتملاو ، بونذلا نم بئاتلا كلذكو   ، اھلك اھب رمُؤیو ، ھعئارش
 ، كلذ قیطی ال ھنإف ، ملعلا عیمج ھل ركذیو نیدلا عیمجب رمؤی نأ رمألا لوأ يف نكمی
 ریمألاو ملاعلل نكی ملً ابجاو نكی مل اذإو ، لاحلا هذھ يف ھیلعً ابجاو نكی مل ھقطی مل اذإو
 تقو ىلإ ھلمعو ھملع نكمی ال امب يھنلاو رمألا نع وفعی لب ، ًءادتبا ھعیمج ھبجوی نأ
 رارقإ باب نم كلذ نوكی الو ، ھنایب تقو ىلإ ھنع ىفع امع لوسرلا ىفع امك ، ناكمإلا
 لمعلاو ملعلا ناكمإب طورشم میرحتلاو بوجولا نأل ، تابجاولاب رمألا كرتو تامرحملا
 )427(" عفان ھنإف لصألا اذھ ربدتف ، طرشلا اذھ ءافتنا انضرف دقو ،

 ، لاعفألا تالآم رابتعاب امھنیب حیجرتلاو ، دسافملاو حلاصملا نیب تانزاوملا ھقف ءایحإ -2
  :يبطاشلا لوقی

                                                             
 . 229ص1ج 1ط مزح نبا راد لوسرلا متاش ىلع لولسملا مراصلا )425(
 ةلجملا عقوم نم 2012 ةنسل 297 ددعلا نایبلا ةلجم ملاس دمحأ ، ةیؤرلاو موھفملا .. ةعیرشلا قیبطت يف جردتلا :رظنا )426(
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 ،ةفلاخم وأ ةقفاوم لاعفألا تناك ً،اعرش دوصقم ربتعم لاعفألا تالآم يف رظنلا"   

 ماجحإلاب وأ مادقإلاب نیفلكملا نع ةرداصلا لاعفألا نم لعف ىلع مكحی ال دھتجملا نأ كلذو

 أردت ةدسفمل وأ ،بلجتست ھیف ةحلصملً اعورشم ، لعفلا كلذ ھیلإ لوؤی ام ىلإ هرظن دعب الإ

 وأ ھنع أشنت ةدسفمل عورشم ریغ نوكی دقو ، ھیف دصق ام فالخ ىلع لآم ھل نكلو ،
 ةیعورشملاب لوألا يف لوقلا قلطأ اذإف ، كلذ فالخ ىلع لآم ھل نكلو ، ھب عفدنت ةحلصم

 اذھ نوكیف ، اھیلع دیزت وأ ةحلصملا يواست ةدسفم ىلإ ھیف ةحلصملا بالجتسا ىدأ امبرف

 ةیعورشملا مدعب يناثلا يف لوقلا قلطأ اذإ كلذكو ، ةیعورشملاب لوقلا قالطإ نمً اعنام

 مدعب لوقلا قالطإ حصی الف ، دیزت وأ يواست ةدسفم ىلإ ةدسفملا عافدتسا ىدأ امبر
 لآملا رابتعا ىلع لدتسی مث "... دروملا ُبعص دھتجملل لاجم وھو ، ةیعورشملا

 وأً اعرش ةربتعم نوكت نأ امإ لامعألا تالآم نأ " ھلوق اھنم ركذأ رومأ ةدعب تانزاوملاو

 تالآم لامعألل نوكی نأ نكمأ ربتعت مل نإو ، بولطملا وھف تربتعا نإف ، ةربتعم ریغ

 ،دابعلا حلاصمل فیلاكتلا نأ نم مدقت امل ، حیحص ریغ كلذو لامعألا كلت دوصقمل ةداضم
 يدؤی كلذ نإف :ً اضیأو ، دیزت وأ اھیزاوت ةدسفم عوقو ناكمإ عمً اقلطم عقوتت ةحلصم الو

 عضو فالخ وھو ،عونمم لعفب ةدسفم عقوتن الو ، عورشم لعفب ةحلصم بلطتن ال نأ ىلإ

 )428(" ةعیرشلا

 رظنلا ىلإ ھطبض يف جاتحی ھیف ماكحألا قیبطت نكمی امو عقاولا ةسارد نأ كش الو  
 امك رمأ وھو ،قیبطتلل ھحرط داری امیف ماجحإلاو مادقإلا نیب ةنزاوملاو ، كلذ تالآم يف

 زكارمو تاسسؤم ىلإ جاتحیف ، ادرفنم دھتجم ھعیطتسی ال دروملا بعص يبطاشلا ركذی

 . يعرشلا مكحلا ذافنإ ھیف جَّردُتی انمز ھعمو كلذ لبقو ، ثاحبأ

 لامعإو ، ةنیعم طباوض قفو ، اھیعاود دوجوو ، ھیلإ ةجاحلا دنع ةرورضلا ھقف دامتعا -3
 تارورضلا"و "ریسیتلا بلجت ةقشملا " وحن نم ، نھارلا نمزلل ةمزال يھ يتلا دعاوقلا
 ةاعارمو ، ماكحألا لیلعت ىلإ تافتلالاو ، اھریغو " لازی ررضلاو " و " تاروظحملا حیبت
 . نئارقلاو تاقایسلا

 : ةیمالسإلا ةعیرشلا يف ةعسلاو ةنورملا لماع نم ةدافتسالا -4
 لبقت الو ةتباث ةیلمعلا ةیعرشلا ماكحألاو قالخألاو دئاقعلا نأ تباثلاو ررقملا نم   

 ُتْمَمْتَأَو ْمَُكنیِد ْمُكَل ُتْلَمْكَأ َمَْویْلا ( ىلاعت لاق ، ملسو ھیلع هللا ىلص يبنلا ةافو دعب خسنلا

                                                             
  2/252 ةفرعملا راد ط تاقفاوملا )428(
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 اھنم ریثك يف مستت تاقیبطتلا نكلو ، 3 :ةدئاملا ﴾ ًانیِد َمالْسْإلا ُمَُكل ُتیِضَرَو ِيتَمِْعن ْمُكْیََلع

 نم اذھو ، فاعضتسالاو نیكمتلاك ، لاح ىلإ لاح نم فلتخت دق ، ةنورملاو ةعسلا ةمسب

 ریغتب ىوتفلا ریغتتف ، رشبلا لومشو ناكملاو نامزلا مومعل اھتیحالص يف ةعیرشلا ةزیم

 نم سانلل دجتسی امو ، فاعضتسالاو نیكمتلا الاح انھ اھنمو ، نامزلاو ناكملاو لاحلا
 ، موكحملاب مكاحلا ةقالعو ، ةیمویلا سانلا ةایحب قلعتت يتلا كلت اھنمو ، ثادحأو عئاقو

 لثملاب ةلماعملاب ةموكحملا رومألا يف لودلا نیب تاقالعلا يف اضیأو ، ةلودلاب نطاوملاو

 يف ابیغم لازی ال مھضعب نإ ثیح ، ةیباجیإ لكب ةلحرملا هذھ عم انیتفمو انئاھقف لماعت -5
 مكحلا لازنإ ةیفیكو ،ةعباتم نم ھبلطتی امع ةلفغو ، عقاولا نع ةبیغ يف يتفی ، بتكلا نوطب
 يف ایلج مویلا هارن امك ، هاوتف ممعی رخآلا مھضعبو ، اھیف لئس يتلا ةلزانلا ىلع يعرشلا
 تدافأ امم رثكأ تءاسأف ، تالجملاو دئارجلاو تنرتنالاو زافلتلا نم نادلبلل ةرباعلا ىواتفلا
)429(. 

 ،سانلا تاعمجت ىلإ ملعلا ةبلطو ءاھقفلا لزنی نأ ىنعمب ، ةایحلا ةشیاعم كلذكو   
 )430(" اعمس نمك ٍءار امف " لیق امیدقو ، مھیلإ لقنی امب نوفتكی الو ، برق نع مھنوشیاعیف
 وأ صخشب ىنعت ال يتلا ةماعلا لئاسملا يف امیسالو ، يتفیو لوقی امم ةنیب ىلع نوكیف ،
 . ھنیعب درف

 عالطالاو ،ةمیدقلاو ةثیدحلا ةیملعلا تایرظنلا مھف ينعت ال يھو ، ةفرعملا ةبكاوم اضیأو   
 مویلا ملاعف ، يعامتجالا عقاولا مھف لإ اھزواجتی امنإو ، مولعو فراعم نم دجتسی ام ىلع
 تاسسؤملاو تایعمجلاو يداونلاو تاداحتالاو تاباقنلاك ةیعمتجملا تامیظنتلاب مویلا ءيلم
 هذھ اھنع أشنت يتلا ةیمیظنتلا طباورلا ةفرعم ىلإ عاستالاو ، اھلاكشأو اھطامنأ فلتخمب
 تامیظنتلا ىلع فرعتلاو ةدافتسالا لب ، اھلمع مظنتو اھمكحت يتلا نیناوقلاو تامیظنتلا
 تامولعملا ءاضف نمز يف ىرخأ تاعمتجم اھتلمتحاو انتاعمتجم يف نوكتال يتلا وأ ةیملاعلا
 ءاشنإو نواعتلاو لتكتلا مزلیف ، ادارفأ ءاھقفلاو نیدھتجملا ىلع بعصی رمأ وھو ، حوتفملا
 تاصصختلاو تاءافكلا نم ةفلتخمو ةددعتم تاعاطق مضت ، ثوحبو تاسارد زكارم
 . ةیملعلا

 ةیعامتجالاو ةیداصتقالا تاصصختلا عیمج يف يمالسإلا ّمھلا لمحی نم عم رواشتلا -6
 فرعتلل ةمألا دجم ءایحإل نیلماعلاب ءاقتلالاو ،)431( ةفلتخملا ةفرعملا عاونأو ةیسایسلاو

                                                             
 ةراجإلاو عویبلا يف مھنیب نوفراعتی ام ىلع راصمألا رمأ ىرجأ نم باب :ھیف لاقً اباب حیحصلا ھعماج يف يراخبلا بوب دقو )429(
 ىلع دمجت الو..." : يفارقلا لوقیو ، عویبلا باتك ، حیحصلا عماجلا ، ةروھشملا مھبھاذمو مھتاین ىلع مھننسو نزولاو لایكملاو
 فرع نع ھلأساو ،كدلب فرع ىلع ِهِرُْجت الف كیتفتسی كمیلقإ لھأ ریغ نم لجر كءاج اذإ لب ،كرمع لوط بتكلا يف روطسملا
 . 1/176 قورفلا " كبتك يف ررقملاو ،كدلب فرع نود ھب ھتفأو ،هدلب
 اعمس نمك ءار امف كوثدح دق * ام رصبتف وندت الأ ماركلا نبا ای  : روھشم تیب نم ءزج وھ )430(
 عامتجالا ملاعو ھیقفلا يداصتقالاو ھیقفلا بیبطلا دوجوف ، ةدودحم تناك نإو ، مھب ةناعتسالا يف ةیھقفلا عماجملا تنسحأ دقو )431(
 . ةعیرشلا ماكحأ نوھقفی ال نیصصختمب ةناعتسالا لدب امھم هارأ ھیقفلا



582 
 

 ققحتی ىتح ، مھنم ناریحلا داشرإو ، مھتملك عمجو ، مھدوھج دیحوت مث ،ً الوأ مھیلع
 . افرط يصقی الو ،ابناج ينثتسیال ، ةایح جھنم ھنوك يف مالسإلل لماشلا ىنعملا

 : ھعابتأ سوفن يف مالسإلا حور ءایحإل يھقفلاو يوعدلا ریفنلا -7

 ناو اذھ ،يبھذملا دومجلاو ، يركفلا طاطحنالاب ةنیعم اروصع رداصملا ضعب فصت  
 ، مھنیدل ةسامح دشأ اوناك ةماعلا نأ الإ ، ءاھقفلا قح يف  يفرعملا بناجلا نم ابیع ناك
 ةلاحلا مویلا انضعب ھب فصی امو ، )432( ةیعرشلا ھماكحأل اعابتاو ، ھمیلاعتب امازتلاو
 يف ىقبت اھنإف ، يھقفلا بناجلا اھنمو ، ةدئار ةیملع ةضھنو دیدجتلل ةدوع اھنأب ةنھارلا

 داكت الو ، اھنع نودیعب مھنإف سانلا نم ةرھمجلا امأ ، مھكلفب ریسی نمو نیصصختملا زیح
 . ةلص اھب مھطبرت

 ححصت ، ةیریھامج ةیفیقثتو ةیفرعم ةیئایحإ ةروثب ىدانن نأ انیلع بجو اذل   

 ةیوبخنلا تاءاقللا ةرئادل اعیسوتو ةیصصختلا تارمتؤملل الیعفت ، اھنیدل اھترظن انتاعمتجمل

 ریوطت ىلإ ةفاضإ ، تافلملاو ففرألا يف ةیوطم تاساردلاو تارارقلا ىقبت ال ىتح ،
 . لاحلاو نامزلا عم قفاوتی امب ينیدلا باطخلا

  لؤافتلاو قفرلا -8
 لبقتسملا نأو ، مھنم بابشلا ةصاخبو سانلا لوقع يف لؤافتلاو لمألا حور ثب   

 اُولِمَعَو ْمُكنِم اُونَمآ َنیِذَّلاُ 7ََّ دَعَو( نیملاعلا بر دعو امك نیدلا اھل

 يِذَّلا ُمَُھنیِد ْمَُھل ََّننِّكَُمَیلَو ْمِھِلْبَق نِم َنیِذَّلا َفَلَْختْسا اَمَك ِضْرَْألا يِف مُھَّنَفِلَْختَْسیَل ِتاَحِلاَّصلا
 ةطیرش ، 55رونلا )ً ائیش يب نوكرُشی َال يَِننُوُدبَْعیً انَْمأ ْمِھِفْوَخ ِدَْعب نِّم مُھََّنّلَِدُبَیلَو ْمَُھل ىََضتْرا

 مھل راذعألا سامتلاو سانلاب قفرتلاو ،ةیاغلا هذھل نوكلا يف هللا ننس ریخستو بابسألا لذب

  ةیمیت نبا لوقی ، نیدلا نع جورخلاب اعرست اھیلع مكحلا نع دعبلاو – الیوأت وأ الھج –
 تاوبنلا مولع نم ریثك اھیف سردنی يتلا ةنمزألاو ةنكمألا يف أشنی دق سانلا نم ریثكو "    

 هللا ثعب اممً اریثك ملعی الف ةمكحلاو باتكلا نم ھلوسر ھب هللا ثعب ام غلبی نم ىقبی ال ىتح
 نأ ىلع ةمئألا قفتا اذھلو ،رفكی ال اذھ لثمو ، كلذ ھغلبی نم كانھ نوكی الو ،ھلوسر ھب
 نمً ائیش ركنأف مالسإلاب دھعلا ثیدح ناكو ، نامیإلاو ملعلا لھأ نع ةدیعب ةیدابب أشن نم
  )433(" لوسرلا ھب ءاج ام فرعی ىتح هرفكب مكحی ال ھنإف ، ةرتاوتملا ةرھاظلا ماكحألا هذھ

                                                             
 رشاع نب دحاولا دبع ةموظنمك ةیھقفو ةیدقع تاموظنم نم هراھظتساو ھظفح ىلع اندادجأو انؤابآ صرحی ناك ام انھ ركذأ )432(
 اھتلوانت نإو " نیدلا مولع نم يرورضلا ىلع نیعملا دشرملا " اھامس ةماعلل اصیصخ اھعضو يتلاو يمالسإلا برغلا يف ةرشتنملا
  اھتمدقم يف لوقی ثیح لالدتسالاو دیعقتلاو حرشلاب دعب نم مالقالا
 دیفت يمألل تایبأ مظن يف *** دیجملا هللا نم نوعلاف دعبو
 كلاسلا دینجلا ةقیرط يفو *** كلام ھقفو يرعشألا دقع يف 
 ةفص ھسفن نع لیزی نمم دجن نیح يف ، اھماكحأو اھیناعم نم ریثكلا فرعیو اھظفحی نییمألا نسلا رابك نم اضعب تكردأ ثیح
 .رئاعشلا طسبأ يف ىتح ائیش ھنید يف ھقفی ال ةیمألا
 11/407 ىواتفلا عومجم )433(



583 
 

 . حصنلاو ةوعدلا بجاوب مایقلل ملعلا ةبلطو ءاملعلا ضیرحت عم    

 : لوقلاب متخأو -9
 هللا رمأ ذیفنتل يعس وھ امنإو ، هءاضترا ينعی ال ، عقاولا عم يھقفلا لماعتلا نإ  

 مكترمأ اذإف  ..." ملسو ھیلع هللا ىلص ھلوقو 16 نباغتلا ) متعطتسا ام هللا اوقتاف ( ھلوق يف

 دجم ةداعإل يعسلاو ، )434(" هوعدف ءيش نع مكتیھن اذإو ،متعطتسا ام ھنم اوتأف ءيشب

 ، هدعاوقو نیدلا تباوث عم ىفانتی ال امیف ھتریاسمو عقاولا عم شیاعتلا مدع ينعی ال ةمألا
 : ةیمیت نبا لوقی

 رومأ ھسفن يفوً امامإو لبً ایضاق راتتلاو نیملسملا نیب لجرلا ىلوتی امً اریثكو "   

 الإً اسفن هللا فلكی الو ،كلذ ھعنمی نم كانھ لب ،كلذ ھنكمی الف اھب لمعی نأ دیری لدعلا نم

 مس ھنإ لیقو ،لدعلا نم ھماقأ ام ضعب ىلع يذوأو يدوع زیزعلا دبع نب رمعو ، اھعسو
 ال ام مالسإلا عئارش نم اومزتلی مل اوناك نإو ةنجلا يف ءادعس ھلاثمأو يشاجنلاف ،كلذ ىلع

 )435( " اھب مكحلا مھنكمی يتلا ماكحألاب نومكحی اوناك لب ،ھمازتلا ىلع نوردقی

 
 نوكأ يلعل تاضمولا هذھب انھ يفتكأف عوضوملا لوط ىلإ ةیادبلا يف ترشأ امكو   

  . راوحلاو شاقنلل اباب اھب تحتف

 
 

                                                             
 يبرعلا ثارتلا ءایحإ راد ط 1337 ح ، رمعلا يف ةرم جحلا ضرف باب جحلا باتك ملسم هاور )434(
 19/218 ىواتفلا عومجم )435(




