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ÖNSÖZ 

Kur’an’da Allah, insanları en güzel şekilde yarattığını, iman eden ve sâlih amel işleyenleri 

istisna kılıp, buna göre yaşamayanları aşağıların en aşağı mertebesine indirdiğini ifade 

etmektedir. İnsan, yaratılmışların en kâmili olduğu halde sonradan en aşağı mertebeye, 

hayvanlardan da aşağı bir seviyeye inebilecek veya sahip olduğu özelliklerle diğer varlıkların 

üstünde bir seviyeye ulaşabilecek bir yapıya sahiptir. Bu, onun kendisine verilen kabiliyetleri 

doğru kullanıp kullanmamasına bağlanmaktadır. Allah, insanları ancak kendisine kulluk etmesi 

ve onu yegâne ilah olarak tanımaları amacıyla yarattığını ifade etmektedir. Bu şuura ulaşmaları 

için insanları öğrenebilme, nesnelere isim verebilme, akıl vb. özelliklerle donatmıştır. Bununla 

da kalmayıp, buna ulaşmaları için onları peygamberleriyle desteklemiştir. 

Allah, insanlara ödül veya cezayı ehil hak etmeleri ve dünyada imtihana tâbi olmaları için 

cüz’i irade, akıl, kalp, nefis, istek ve arzular vermiş; bunları, iyiye ve kötüye kullanma 

noktasında insanları özgür bırakmıştır. İnsanlar, diğer varlıklardan farklı özelliklerle 

donatılmıştır. Mesela, insanda akıl kabiliyeti sadece basit ihtiyaçlarını karşılasın diye 

verilmemiştir. Bilakis yaşadığı ve gördüğü hadiseleri değerlendirip derince düşünerek ders ve 

ibret alması istenmiştir. Aynı zamanda kâinattaki varlıkları müşahede edip onların varlığından 

yola çıkarak tek bir yaratıcının varlığını bulmaları istenmiştir. 

İnsan, kendisine verilen kabiliyetlerle hadiseler ve varlıklar hakkında bilgi sahibi olmakta 

ve ileriki hayatında, elde ettiği bu bilgilerden istifade ederek hayatını idâme ettirmektedir. O, 

bilgi sahibi olurken kesbî (beşerî) ve vehbî (ilahî) bilgi kaynaklarından son derece istifade 

etmekte, Kur’an’ın teşvik ettiği gibi sahip olduğu bu bilgileri; hissetme, hatırlama, tefekkür 

etme, hadiselerin nereye varacağını düşünme, fikir üretme, kanaate sahip olma ve bilgiye 
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erişme gibi safhalardan geçirmektedir. Buna göre de hayatını, elde edeceği bu bilgiler 

çerçevesinde yaşamaya ve devam ettirmeye çalışmaktadır. 

Kur’an, insanın hakikî bir inanca sahip olması için etrafında cereyan eden hadiseleri sürekli 

olarak gözlemlemesi ve onlara ibret nazarıyla bakmasını istemektedir. Bu vesileyle de insanın 

doğru şekilde Allah’ı tanıması istenmiştir. Kur’an, Allah’ı hakkıyla tanımanın ve onun 

hakkında hakikî bir inanca ulaşmanın, ilim ve doğru çalışan bir akıl sayesinde olacağına vurgu 

yaparak, ilahî kanunları hakkıyla anlayanların ilim sahipleri olduğunu birçok ayette 

vurgulamaktadır. 

Araştırmamızda Kur’an’da ilme verilen önemi, ayetler ve ikinci en önemli kaynağımız 

olan hadisler çerçevesinde incelemeye çalışarak Kur’an’ın ilme bakışını sunmaya gayret 

edeceğiz. Tezimiz, giriş kısmından sonra iki bölümden oluşmaktadır. Sonuç bölümünde ise bu 

tez ile ulaşılmak istenen sonunçlar ifade edilmiştir. 

Çalışmanın konusunun ve metodunun belirlenmesinde, ele alınmasında, 

sınırlandırılmasında ve tüm aşamalarında engin birikimlerinden, görüşlerinden faydalandığım, 

yoğun iş yüküne rağmen bilgisini, vaktini, emeğini ve desteğini benden esirgemeyen pek 

kıymetli danışman hocam Prof. Dr. İdris ŞENGÜL’e sonsuz şükranlarımı arz ediyorum. Her 

türlü yardım ve desteklerini esirgemeyerek Tefsir alanında bizlere kazandırmış oldukları 

perspektiflerle çalışmamıza katkı sağlayan, tezimi okuyarak kıymetli tashih ve eleştirilerini 

sunan Doç. Dr. Harun ŞAHİN ve Doç. Dr. Esra GÖZELER’e teşekkürlerimi sunuyorum. 

Ayrıca her şart, zaman ve mekânda maddî-manevî yardımlarını derinden hissettiğim, 

varlıklarına şükrettiğim, sevgi, dua ve özverileri ile beni bugünlere getiren sevgili aileme canu 

gönülden teşekkür ediyorum. 

Merve YAHŞİ 

Haziran 2020 
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GİRİŞ 

A. ARAŞTIRMANIN KONUSU VE ÖNEMİ 

Tezimizin ana konusu, “Kur’an’da İlmin Önemi”dir. Araştırmamızda bu konu üzerinde 

durup, Kur’an’ın ilmin değerine ve onu elde etmeye yaptığı vurguyu işlemeye gayret edeceğiz. 

Araştırmamızın konusu geniş uzantılara mahal verebilmektedir. Bu sebeple çalışmamızı; 

Kur’an’a göre ilmin mahiyeti ve insan nezdindeki üstünlüğü, Kur’an’a göre ilim öğrenme 

yolları, Kur’an’da ilmi teşvik eden üslup ve kavramalar ile sınırlı tutmaya çalışacağız. 

Çalışmamız için önem arz eden Kur’an’ın sık sık okumaya, öğrenmeye, öğretmeye, 

düşünmeye, ibret almaya, akletmeye, hakiki bilgiye ve kaleme yaptığı vurgu ile bilginin aracı 

olan işitme ve gözlemlemeyle ilgili; nazar, basar, tefekkür, tedebbür, tezekkür gibi kavramlara 

yaptığı vurgu, onun ilme ne kadar önem verdiğinin göstergelerindendir. Kur’an bizlere, salih 

kul olmanın yolunun hakikatin bilgisine ulaşmaktan, yani ilmi elde edip onun açtığı yollarla 

imana ulaşmaktan geçtiğini söylemektedir. Zira Kur’an’a göre insan ancak ilimle hem bu 

dünyada, hem de ahirette hakikî mutluluğu elde edebilecektir. 

Araştırmamızda; Kur’an ve insan nezdinde ilim kavramının ne anlam ifade ettiğini, 

Kur’an’a göre ilim elde etmek için insanın hangi yolları kullandığını, Kur’an’ın insanı ilme 

teşvik ederken ona nasıl hitap ettiğini ve ilmi kendi bakış açısında nasıl bir konuma oturttuğunu 

elimizden geldiğince açıklamaya çalışacağız. Yüce kitabımız Kur’an’dan sonra bizler için 

ikinci büyük bilgi kaynağı olan hadisler ışığında da ilmin değerini ifade etme çabamızın, 

araştırmamıza ayrı bir katkı sağlayacağını umut ediyoruz. 
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B. ARAŞTIRMANIN AMACI 

Kur’an insana sık sık salih kul olmayı emretmektedir. Çünkü ona göre insanoğlu ancak bu 

şekilde dünya ve ahiret mutluluğunu elde edebilecektir. Bunları elde etmenin yolu da Kur’an’a 

göre ilim sahibi olmaktan geçmektedir. Bu sebeple tezimizde; Kur’an perspektifinde ve hadisler 

ışığında, Kur’an’ın muhataplarına vermek istediği insan gerçeğine uygun ilim ufkunu ortaya 

koymaya çalışacağız. 

Günümüzde ilim kelimesinin anlam çerçevesi çok genişlemiş ve coğrafya, biyoloji, 

antropoloji gibi birçok sahada kullanılır duruma gelmiştir. Bundan dolayı araştırmamızda yeri 

geldikçe akla gelen; “Kur’an’da ilim kavramından anlaşılan nedir?”, “Nelere ilim denir?”, 

“Hakiki ilim nedir?” gibi soruları ele almaya çalışacağız. Bunlarla beraber çalışmamızın 

amacına binaen “Kur’an’ın ilme verdiği değer nedir?”, “Kur’an’da insan nasıl bir konuma 

sahiptir?”, “Kur’an’da insan ve ilim ilişkisi nasıl ele alınmaktadır?”, “Kur’an’a göre ilmi teşvik 

eden üslup ve kavramlar nelerdir?” gibi soruları elimizden geldiğince Kur’an perspektifinden 

bakarak cevaplamaya gayret edeceğiz. 

Son olarak, araştırmamızda Kur’an ve hadisler ışığında ilim öğrenme yollarını “Kesbî ve 

Vehbî İlim” başlıkları altında ortaya koymaya çalışacağız.  
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C. ARAŞTIRMANIN KAYNAKLARI VE METODU 

Tezimiz temelde Kur’an’da ilmin önemini işlediği için ilk kaynağımız Kur’an-ı Kerim’dir. 

Araştırmamızda Kur’an ekseninden çıkmamaya gayret ettiğimiz için konumuzla alakalı 

birtakım ayetleri incelemek ilk hedefimiz olacaktır. Klasik tefsir kaynaklarımızdan Muhammed 

b. Cerîr et-Taberî’nin (ö.310) Câmiu’l Beyân an Te’vîli Ayil-Kur’an’ı, Fahruddîn Râzî’nin 

(ö.606) Mefatîhu’l Ğayb’ı, Ebû Abdillah Muhammed b. Ahmed el-Kurtûbî’nin (ö.671) el-

Câm‘î lî Ahkâmi’l-Kur’ân tefsiri, Ebu’l Fidâ İsmâil b. Kesîr’in (ö.774) Tefsîru’l-Kur’âni’l 

Azîm’i, Mahmud Şihâbuddîn el-Âlûsî’nin (ö.1270) Rûhu’l-Meânî fî Tefsîri Âyâti’l-Kur’âni 

ve’s-Seb‘i’l-Mesânî adlı tefsiri, İsmail Hakkı Bursevî’nin (ö.1725) Rûhu’l-Beyân’ı ve bunun 

gibi birçok tefsirden istifade etmeye çalışacağız. Çağdaş tefsir kaynaklarımızdan ise Elmalılı 

Muhammed Hamdi Yazır’ın (ö.1941) Hak Dini Kur’an Dili tefsiri, Seyyid Kutub’un (ö.1966) 

Fî Zilali’l-Kur’an’ı, Mevdûdî’nin (ö.1979) Tefhimu’l Kur’ân’ı, Vehbe Zuhâylî’nin (ö.2015) 

Tefsîru’l Münîr’i, Muhammed Ali es-Sâbûnî’nin (d.1930-) Safvetü’t Tefâsîr’i yararlanacağımız 

kaynaklardan olacaktır. Aynı zamanda çalışmamızda; Diyanet’in Kur’ân Yolu Türkçe Meâl ve 

Tefsiri, Diyanet Vakfı Meâli, Ömer Nasuhi Bilmen’in Kur’ân-ı Kerim’in Türkçe Meâli Âlisi ve 

Tefsiri, Süleyman Ateş’in Yüce Kur’an’ın Çağdaş Tefsiri ile Kur’an-ı Kerim ve Yüce Meali, 

Muhammed Esed’in Kur’an Mesajı Meali, yer yer istifade ettiğimiz kaynaklardan olacaktır. 

Araştırmamızda konumuzla alakalı hadisler, makaleler ve kitapları da incelemeye 

çalışacağız. Hadis kaynağı olarak çoğunlukla Kutub-i Sitte Tercüme ve Şerhi, Açıklamalı Tam 

Riyazu’s-Salihin Tercümesi, Hadis Ansiklopedisi (Kütüb-i Sitte) ve Gazzâlî’nin İhya’u 

Ulûm’iddin ile İlmin Fazileti&İlim Kitabı adlı eserleri önceliklerimiz arasında olacaktır. Bunun 

yanında çalışmamızda kavram tanımlarına ilişkin Ebu’l-Bekâ’nın el-Külliyyât’ı, et-

Tehânevî’nin Keşşâf’ı, Zemahşerî’nin Esâsu’l-Belaga’sı, Isfehânî’nin el-Müfredât’ı, 
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Zebîdî’nin Tâcu’l-Arus’u, İbn Manzûr’un Lisânu’l-Arab’ı gibi başlıca eserler ile diğer sözlük 

ve ansiklopedik eserler, kullanacağımız kaynaklar arasında olacaktır. Ayrıca tezler de 

araştırmamızda bizler için kaynak teşkil edecektir. 

Araştırmamızda kullanılacağımız metot; Konulu Tefsir (Et-Tefsiru’l-Mevzuî) metodudur. 

Bu metodu kullanmaktaki amacımız Kur’an’da ilmin önemini, olabildiğince Kur’an bütünlüğü 

içerisinde ele alıp konumuzla alakalı ayetleri toplayarak, Kur’an’ın genel üslubu çerçevesinde 

çeşitli mukayeseler yapmak suretiyle istenileni ortaya çıkarmaktır. Bu yöntemde; bir konuyu 

merak eden kimse, bütün bir Kur’an’ı okumak yerine zamandan kazanıp sadece konu başlığı 

ile ilgili ayetleri okumaktadır. 
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D. ARAŞTIRMANIN KONUSUYLA İLGİLİ ÖNCEKİ ÇALIŞMALAR 

Tez konumuz olan “Kur’an’da İlmin Önemi” konusuyla ilgili bugüne kadar yapılmış olan 

akademik çalışmalar aşağıda verilmiştir: 

Ziyad AL-RAWASHDEH, “Kur’an’da İlim Kavramı”, Doktora Tezi (2010): Bu 

çalışmada, Kur’an bağlamında “ilim” kelimesinin semantik analizinin yapılmasının yanı sıra 

ilim kelimesine anlam bakımından yakın olan “basiret”, “ru’yet”, “idrak”, “taakkul”, “fikr”, 

“zikr” ve “tedebbür” gibi terkip ve üslupların semantik tahlili yapılmıştır. Ayrıca, “ilim” 

kavramıyla zıt anlamlı “cehalet” ve “zan” gibi kelimeler semantik açıdan tahlil edilmiştir. 

Musa BİLGİZ, “Kur’an’da Bilgi” (2013): Bu eserde, hem Kur’an bağlamında ilim 

kavramı ve anlamı açıklanmaya çalışılmış, hem de ilim kelimesiyle zıt anlamlı kavramlar 

üzerinde durulmuştur. Eserde ilim ve düşünceyle ile eşanlamlı kavramlara çok fazla 

değinilmemekle birlikte, bu kavramlara anlamca yakın olabilecek bütün kavramlar hakkında 

bilgi verilmiştir. 

Ali Galip GEZGİN, “Kur’ân’da “Düşünme” Anlamına Gelen Bazı Kelimeler Üzerine Bir 

Değerlendirme (I)” (2014): Bu çalışmada “tefekkür”, “tezekkür”, “teakkul”, “fıkh” ve 

“akletme” gibi Kur’an’da ilmi teşvik eden üslup ve kavramların semantik analizi yapılmış ve 

bu kavramlarla ilgili Kur’an ayetlerinden örneklere yer verilmiştir. 

Asiye GÜL, “Kur’an’ın ve Tasavvufun İlme Verdiği Önem ve Kur’an’da İlm-i Ledün”, 

Yüksek Lisans Tezi (2014): Bu çalışmada, Kur’an ve hadisler ışığında “ilim” kelimesi ve bunun 

zıt anlamlısı olan “cehalet” kelimesinin sözlük ve uygulamadaki anlamları incelenmiştir. Bunun 

yanı sıra, İslâm tasavvufunda ilim anlayışı ve ledünni ilim kavramı üzerinde de durulmuştur. 



6 

 

Mustafa Asım KARAASLAN, “Kur’an-ı Kerim’in İlme Verdiği Değer”, Yüksek Lisans 

Tezi (2015): Bu çalışmada; Kur’an’ın ilme verdiği değer, ayetler ve ilim ile alakalı kavramlar 

çerçevesinde tahlil edilmiştir. Ayrıca, ilim kavramıyla yakın anlamda kullanılan “marifet”, 

“hikmet”, “dirayet” ve “fıkh” kavramlarının semantik analizi yapılarak anlamları ve anlamca 

farklı yönleri açıklanmıştır. Ek olarak bu çalışmada, “ilim” kavramına kaynaklık eden 

kavramlara da değinilmiştir. 

Yukarıda vermiş olduğumuz çalışmalar göz önünde bulundurulduğunda, alanımızda 

“Kur’an’da İlmin Önemi” adlı tezimizin bu çalışmalara göre ortaya koyduğu en önemli fark, 

Kur’an’ın ilme verdiği önemin, sadece semantik tahlil ile sınırlı kalınmayıp, bütüncül bir bakış 

açısıyla Kur’an ayetleri bağlamında ele alınması ve ayrıca ilgili hadislerle de konunun öneminin 

vurgulanmasıdır. 
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I. BÖLÜM 

İLMİN MAHİYETİ VE İLİM ÖĞRENME YOLLARI 

A. İLMİN SÖZLÜK VE ISTILAHÎ ANLAMLARI 

İlim sözlükte; bilmek, bilgi, gerçekle örtüşen kesin inanç, bir şeyin hakikat ve mahiyetini 

kavrayıp idrak etmek, bir nesnenin şeklinin zihinde oluşması, nesneyi olduğu gibi bilmek, 

nesnedeki gizliliğin ortadan kalkması, tümel ve tikellerin kavranmasını sağlayan sıfat1, sağlam 

ve kesin bir biçimde bilmek veya bir şeyin gerçeğini bilmek, bilen ile bilinen arasındaki ilişki 

yahut bilme eyleminin belli bir ifade şekline bürünmüş sonucu2, işaret veya alamet3 gibi 

anlamlara gelmektedir. Bu tanımlara göre ilmin, bilen ile bilinenin bir terazinin iki ayrı kefesine 

konulmasıyla ortaya çıkan denklik4 olduğu söylenebilir. Aynı zamanda ilim kelimesinin; 

                                                           
1 İlhan Kutluer, “İlim”, Türkiye Diyanet Vakfı İslâm Ansiklopedisi (DİA), İstanbul, 2000, XXII/108-114.; Ebû Nasr 

İsmail b. Hammâd, Cevherî, es-Sıhâh (Tacu’l-Lûgati ve Sıhahu’l-’Arâbiyye), tah. Abdulgafur Attar, Beyrut, 

Dâru’l-’İlmî li’l-Melâyin, 1987, V/1991.; Muhammed İsmail İbrahim, Mu’cemü’l-Elfâz, Kâhire, tsz. s.352. 
2

 İbn Manzûr, Lisânu’l-Arab, Beyrut, Dar’us Sadr, 1990, XII/416-422.; Seyyid Şerîf el-Cürcânî, et-Taʿrîfât, 

İstanbul, 1318, s.262.; Necip Taylan, “Bilgi”, DİA, VI/157.; Toshıhiko Izutsu, Kur’an’da Dini ve Ahlâkî 

Kavramlar, (terc. Selahattin Ayaz), tashih: Kürşad Atalar, İstanbul, Pınar Yay., 2011, s.59.; Ebû Abdullah 

Muhammed b. Ahmed el-Kurtubî, el-Câmiu li Ahkâmi’l-Kur’ân, Kahire, Matbaatü Dâri’l-Kütübü’l-Mısrıyye, 

1935, II/5.; Muhyiddîn Ebû Abdillah İbnü’l-Arabî, el-Futûhâtu’l-Mekkiyye, Beyrut, Daru’s Sadr, 2004, I/118. 
3

 Ebu’l-Huseyn Ahmed b. Fâris b. Zekeriyyâ Ibn Fâris, Mu’cemu Makâyisi’l-Lüğa, Beyrut, Darü’l-Cîl, 1991, 

IV/109.; Ebu’l-Hasan Alî b. İsmâ’il İbn Seyyid, el-Muhkem ve’l-Muhiti’l-A’zam, tah. Abdulhamid Hinduvânî, 

Beyrut, Dâru’l-Kütübi’l-’İlmiyye, 2000, II/175.; Ebu’l-Fidâ İmâdüddîn İsmaîl b. Ömer İbn Kesîr, Tefsîrü’l-

Kur’âni’l-Azîm, Beyrut, Dârü’l Endelüs, 1966, II/737.; Ebü'l-Hasan Ali b. İsmail İbn Sîde el-Endülüsî, el-

Muhassas, el-Emîriyye – Bulak, 1317, III/29.; İbn Dureyd el-Ezdî, Cemheretü’l-Lüğa, Haydarabad, Dairetü’l-

Maârifi’l-Osmaniyye, 1345, III/139. 
4 Nihat Keklik, Türk İslam Felsefesi Açısından Felsefenin İlkeleri, Ankara, İstanbul Üniversitesi Eğitim Fakültesi 

Yay., 1996, s.201. 
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şüphesiz tasdik, yakîn ve tasavvurun elde ettiği şey5, cehaletin zıttı6, marifet7, okuma suretiyle 

elde edilen bilgi, gözlem ve delile dayanarak sonuç çıkarma yani tefekkür, deney ve tecrübeye 

dayanan bilgi8, bir şeyin ilmini almak9, çeşitli olgularla ilgili iyi düzenlenmiş bilgilerin 

bütünü10, haber11, şuur12, hissetmek, algılamak, hayal etmek13 gibi anlamları da bulunmaktadır. 

Bakıldığında ilmin, kesinlik ifade eden bilgi anlamına geldiği gibi kesinlik ifade etmeyen bilgi 

anlamına da geldiği görülmektedir.14 

İlim için; canlı varlığın kendisi sebebiyle bilen konumuna yükseldiği bir nitelik15, bilen 

varlığın bilinen varlık hakkında elde ettiği zihinsel farkındalık16, bir şeyi hakikatiyle idrak 

etmek yani bir şeyin kendisinde mevcut olan veya olmayan hususların ne olduğuna karar 

vermek17, dikkat üzere bilmek18, yetenek, uzun çalışmalar sonucunda insanın kazandığı ve 

kendine mâl ettiği bir ilkeler, prensipler, kanunlar bütünlüğü, insanda mevcut olan ilmin 

ilkelerine ve kanunlarına göre cüz’i meselelere ve bilinen nesnelere tasarruf etme yetkisi ve 

                                                           
5

 Muhammed Ali et-Tehanevî, Keşşafu Istılahati’l- Fünûn, Kalkuta, Dar’ul Kutubil İlmiyye, 1862, II/1056.; 

Ahmed b. Muhammed b. Ali el-Feyyumî, el-Misbâhu’l Münîr, Lübnan, 1990, s.162. 
6 İbn Manzûr, Lisânu’l- Arab, XII/417.; el-Okyanasu’l Basît fî Tercümet’ül Kâmusu’l Muhît (Kâmus Tercümesi), 

(terc. Mütercim Asım Efendi), Matba-ı Bahriye, İstanbul, 1305, II/410.; Izutsu, Kur’an’da Dini ve Ahlâkî 

Kavramlar, a.g.e., ss.51-61.; Firûzabâdi, Besair Zevi’l-Besair fî Letaifi Kitabi’l- Aziz, Beyrut, tsz. s.II/406.; Ebu 

Mansur Muhammed b. Ahmed Ezherî, Tehzîbu’l-Luga, tah. Muhammed İvaz Mur’ib, Beyrut, Dâru İhyâ’i’t-

Turâsi’l-’Arâbî, 2001, II/252-254.; Ebu'l-Feyz Muhammed Murtazâ b. Muhammed ez-Zebîdî, Tâcu’l-Arûs min 

Cevâhîri'l-Kâmus, Kâhire 1306, VIII/405. 
7 İbrahim Mustafa, Hamid Abdulkadir, Mu’cemu’l Vasît, İstanbul, 1986, s.624.; el-Feyyumî, el-Misbâhu’l Münîr, 

s.162. 
8 Ferit Devellioğlu, Osmanlıca-Türkçe Ansiklopedik Lugat, Ankara, 1990, s.513.; Mehmet Doğan, Büyük Türkçe 

Sözlük, Ankara, Birlik Yay. 1981, s.462. 
9 Büyük Larause Sözlük ve Ansiklopedisi, İstanbul, Gelişim Yay. 1986, IX/5640. 
10 Meydan Larause Büyük Lugat ve Ansiklopedi, (haz: Safa Kılıçlıoğlu ve arkadaşları), İstanbul, Meydan Yay. 

1987, VI/273. 
11 Doğan, Büyük Türkçe Sözlük, s.462. 
12 İbn Manzur, Lisânu’l-Arab, XII/418.; Ebu’l Kâsım Mahmud b. Ömer b. Muhammed el-Hârezmî ez-Zemahşerî, 

Esasu’l Belağa, Kahire, 1960, s.434. 
13 Tehanevî, Keşşaf, II/1057.; ez-Zemahşerî, Esasu’l Belağa, s.434.; el-Cürcânî, et-Taʿrîfât, I/199.; İbn Seyyid, el-

Muhkem ve’l-Muhiti’l-A’zam, II/175. 
14 el-Kurtubî, el-Câmiu li Ahkâmi’l-Kur’ân, IX/77.; İsmail Hakkı el-Bursevî, Rûhu’l-Beyân, (terc. Osman Şen), 

İstanbul, Fatih Yay. tsz. VIII/649.; Musa Bilgiz, Kur’an’da Bilgi, İstanbul, İnsan Yay., 2013, s.14. 
15 Ali b. Osman Hucvirî, Keşfu’l-Mahcûb, (terc. S. Uludağ), İstanbul, Dergah Yay., 1982, s.91.; Asım Efendi, el-

Okyanus, IV/155. 
16 A. Kadir Çüçen, Bilgi Felsefesi, Bursa, Asa Kitabevi, 2001, s.75. 
17 Râgıb el-İsfehânî, el-Müfredat,  Beyrut,  tsz.,  s.343.; el-Cürcânî, s.103.  Ebu’l  Bekâ el-Kefevî, el-Külliyyât, 

Beyrut, Müessesetü’r Risâle, 1996, s.246; Asım Efendi, Kâmus Tercümesi, IV/410.; İbn Manzur, XII/418. 
18 Asım Efendi, el-Okyanus, IV/410.; el-Cürcânî, s.103. 
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gücü19 şeklinde tanımlar da mevcuttur.20 Tüm bunlardan ilmin, evren ve insan arasında oluşan 

ilişkilerin izah edilme çabası21 olduğu görülmektedir. 

Bunun yanında ilim ve bilim kavramlarının aynı manayı ifade ettiği, ikisinin arasındaki 

farkın sadece “b” harfi olduğu da ifade edilmektedir. Bu yoruma göre ilim kelimesi 

Arapça’da; bilgi ve bilmek demektir. Kelime Türkçeleşerek bilim olmuştur. İlim ve bilim 

farklı şeyler değildir.22 Bunun yanında bilim kavramının genellikle şehadet âleminin bilgisi 

anlamında kullanıldığı, ilim kavramının hem şehadet, hem de gayb âlemi için kullanıldığı da 

söylenmektedir.23 Buraya kadar yapılan tanımlardan ilim kavramının sözlüklerde genel 

olarak; mutlak bilgi, öğrenme, hissetme, tanıma, farkında olma, anlama, bariz delil veya 

işaretlerden bir konuyla alakalı kesin bilgi sahibi olmak anlamlarına geldiği görülmektedir. 

Istılahî anlamda ise ilim, gerek kelamcılar ve filozoflar, gerekse mutasavvıflar tarafından 

pek çok şekilde tanımlanmaktadır.24 Örneğin; Ehl-i Sünnet kelamında ilim kelimesi bir yandan 

insanların elde etme imkânına sahip olduğu beşeri marifeti anlatırken öte yandan Allah’ın sahip 

olduğu kabul edilen mutlak bilgiyi de ifade edecek şekilde çok geniş bir anlamda 

kullanılmaktadır.25 Kelam âlimlerinden Hâris el-Muhasibî (ö.243) ilim için: “Bilinenin olduğu 

hal üzere ortaya çıkması”26 demektedir. Cübbâi’ye (ö.303) göre ilim: Bir şeye zaruri olarak 

veya delil ile olduğu gibi inanmaktır. Ka‘bi’ye (ö.319) göre ise ilim: Bir şeye olduğu gibi 

                                                           
19 Hüseyin Atay, Osmanlılarda Yüksek Din Eğitimi, İstanbul, Dergah Yay., 1983, ss.37-38.; el-Cürcânî, s.103. 
20 İlim kavramı için ayrıca bkz. Musa Bilgiz, Kur’an-ı Kerim’e göre İlim ve Cehalet, Atatürk Üniversitesi Sosyal 

Bilimler Enstitüsü, Yayımlanmamış Doktora Tezi, Erzurum, 1998, ss.1-9.; Şahin Mahir, Sünette İlim Telakkisi, 

Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Erzurum, 1994, ss.1-9. 
21 Süleyman Hayri Bolay, Felsefe Sözlüğü, Ankara, Akçağ Yay., 2004, s.62. 
22

 Meryem Canan Ceylan, Süleyman Ateş ile Bilgi- Bilim ve Bazı Kavramlar Üzerine, Kitap Dergisi, 1996, 

sayı:83, ss.15-16. 
23 Bilgiz, Kur’ân’da Bilgi, a.g.e., s.37. 
24

 Hanefi Özcan, Mâturîdî’de Bilgi Problemi, İstanbul, İFAV Yay. 1993, ss.135-136.; Halife Keskin, İslâm 

Düşüncesinde Bilgi Teorisi, İstanbul, Beyan Yay. 1997, ss.19-50. 
25 Keskin, İslâm Düşüncesinde Bilgi Teorisi, a.g.e., s.21. 
26 Haris el-Muhâsibî, el-Akl ve Fehmu’l-Kur’an, (terc. V. Akdoğan), İstanbul, İşaret Yay.,  2006, s.416. 
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inanmaktır.27 Eşârî (ö.324) ilmi: “Kişinin ilim sahibi olmasını gerektiren şey”28 olarak tarif 

etmektedir. Maturîdî (ö.333) ise ilmin: (İnsan, cin, melek vb.) her kimde bulunursa ona (var 

olsun veya olmasın) düşünülebilen her şeyin açık ve seçik hale gelmesini sağlayan bir sıfat29 

olduğunu söylemektedir. Kadı Abdulcebbar (ö.415) da “marifet, dirayet ve ilim kavramlarının 

birbirlerine yakın olduklarını, nefsin kararlılığını, gönlün sükûnetini ve kalbin oturaklılığını 

gerektiren şey”30 anlamına geldiklerini belirtmektedir. 

İmamu’l-Haremeyn el-Cüveynî (ö.478) ilmi: “En geniş manada hiçbir sınırlama olmadan 

insan şuuruna konu olan her şey”31 olarak tanımlanmaktadır. Fahreddîn Râzî (ö.606), ilmin 

mahiyetinin zorunlu olarak bilinebileceği, tarifinin mümkün olmadığını söylemektedir. Ona 

göre ilim apaçık bir kavram olduğu için tarif edilemez.32 Bu görüşü destekleyen Gazzâlî 

(ö.505) ise ilmin birçok tarifinin yapılabileceğini, bundan dolayı mutlak bir tanımının 

yapılamayacağını söyleyerek ilmi, “aklın, eşyanın hakikatini ve şekillerini alması yani eşyayı 

olduğu gibi bilmek ve tanımak”33 şeklinde tanımlamaktadır. Seyfeddin Âmidî (ö.631) ilmin; 

akıl, istidlal, duygu, deney, anlama, kavrama, doğru haber ve ilham gibi vasıtalarla ortaya 

çıkan bir sonuç olup, bu vasıtalarla elde edilen bilginin o şeyin ne olduğunu bilmemizi ve 

hakkında hüküm vermemizi sağladığını söylemektedir.34 Genel olarak kelamcıların yaptığı 

                                                           
27 Abdulkâhir el-Bağdâdî, Usulu’d-Din, İstanbul, Matba’âtu’t-Devlet, 1928, s.5. 
28 İsmail Eş’arî, Kitâbu’l-Luma, Beyrut, Matbaati’l-Katolukiyye, 1952, s.11. 
29 Hanifi Özcan, Epistemolojik Açıdan İman, İstanbul, İFAV Yay. 2002, s.132. 
30 Kâdî Abdulcebbar, Şerhu’l-Usuli’l-Hamse, tah. Abdulkerim Osman, Kahire, Mektebetü’l-Vehbe, 1988, s.46. 
31 Osman Pazarlı, Din Psikolojisi, İstanbul, Remzi Kitabevi, 1982, s.9. 
32 B. Topaloğlu ve İ. Çelebi, Kelam Terimleri Sözlüğü, İstanbul, İsam Yay. 2010, s.150.; Ebû Abdullah Fahreddîn 

Muhammed b. Ömer Fahreddîn er-Râzî, el-Mefâtihu’l-Gayb (et-Tefsîru’l Kebîr), nşr. M. Muhyiddin Abdulhamid, 

Beyrut, Dârü’l-Kütübi’l-İlmiyye, 2000, II/161-164.; Abdulhakim Yüce, Bir İlim Olarak Tasavvuf, Tasavvuf 

Dergisi, sayı: 4, Ankara, 2000, ss.20-21. 
33 Necip Taylan, Gazzâlî’nin Düşünce Sisteminin Temelleri: Bilgi - İman - Mantık, İstanbul, Marmara Üniversitesi 

İlahiyat Fakültesi Yay. 1989, s.32.; Yüce, Bir İlim Olarak Tasavvuf, a.g.e., s.21. 
34 Emrullah Yüksel, Âmidî’de Bilgi Teorisi, İstanbul, İşaret Yay. 1992, ss.47-48. 
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mevcut tanımlara göre ilim, “Bilen ve bilinen arasındaki karşılıklı ilişki”35 olarak 

tanımlanmaktadır. 

İlk İslam filozoflarından Kindî (ö.873), ilmi, “Eşyanın hakikatleriyle kavranması”36 

şeklinde tarif etmektedir. Fârâbî’ye (ö.950) göre ilim, “Varlığı ve devamlılığı insanın yapıp 

etmelerine bağlı olmayan varlıkların, mevcudiyetiyle ilgili olarak akılda kesin hükmün hâsıl 

olmasıdır.”37 Filozoflar bilgiyi genel olarak “bir şeyin resminin akılda meydana gelmesi”38 ve 

“süje ile obje arasındaki iç münasebetin ifadesi”39 şeklinde algılamaktadırlar. Buradan 

anlaşılmaktadır ki, onlara göre ilim, mutlak olan ve şüphe barındırmayan şeydir. 

Tasavvuf âlimlerinin genel olarak ilmi, zâhir ve bâtın şeklinde ayırdıkları, ilmi tanımlarken 

bâtınî ilimle alakalı kavramları sıklıkla kullandıkları görülmektedir. Örneğin; İbn Bâcce 

(ö.533), “bilgi sahibi olmayı mânâları zihinde tahayyül etmek” ile İbn Seb’în (ö.669) ise “bilgi, 

bilinen şeyin bilenin nefsindeki hayâlidir” şeklinde açıklamaktadır.40 Ayrıca ilmi ma’rifet 

terimiyle bağdaştırmaktadırlar. Mutasavvıfların ilim dedikleri şey; eşyanın ardındaki nuranî 

gerçekliği algılamayı, ilahi keşif ve ilham ile mümkün kılan deruni bakış açısına dayalı bilgidir. 

Bu durumda ma’rifet, “iç dini tecrübe ile derunî kuvvetlerin geliştirilmesiyle elde edilen bâtıni 

bilgi”41 olarak tanımlanmaktadır. Ayrıca ma’rifet; manevi tecrübe (zevk) olarak yaşanan, 

zahidâne yaşama biçimi ve ahlaki temizliğin arındırdığı insan ruhuna yansıyan aydınlanma 

sürecidir.42 “Âlimlerin dilinde ma’rifet ilimdir ve her ilim bir ma’rifettir, Allah’ı bilen her kişi 

                                                           
35

 Yusuf Kenan Atılgan, İslam Düşüncesinde İlmin Kaynağı, İmkânı ve Sınırları, Muş Alparslan Üniversitesi 

Sosyal Bilimler Dergisi,2013, 1(2), s.194. 
36 Ya’kûb b. İshak el-Kindî, Resâ’ilu’l-Kindî el-Felsefiyye, nşr. M. Abdülhâdî Rîde, Kahire, 1950-1953, I/169. 
37 Ebû Nasr Muhammed bin Muhammed bin Tarhan bin Uzluğ el-Fârâbî, Fuṣûl Müntezeʿa fî İlmi’l-aḫlâḳ, nşr. 

Fevzî Mitrî Neccâr, Beyrut, 1986, s.51. 
38 Mehmet Vural, İslam Felsefesi Sözlüğü, Ankara, Elis Yay. 2003, s.68. 
39 Takiyettin Mengüşoğlu, Felsefeye Giriş, İstanbul, Remzi Kitabevi, 1993, s.51. 
40 Ebubekr Muhammed b. Yahya İbn Bâcce, Kitabu'n-Nefs, thk. Muhammed Sagir, Beyrut, Hasan Masumi, Daru 

Sadr, 1992, s.133.; İhvân-ı Safâ, Resâilü İhvâni’s Safâ, thk. Arif Tamir, Beyrut, Daru Uveydati'd-Devliyye, 1995, 

III/191. 
41 Erol Güngör, İslam Tasavvufunun Meseleleri, Ötüken Neşriyat, İstanbul, 1982, s.125. 
42 İlhan Kutluer, İlim ve Hikmetin Aydınlığında, İstanbul, İz Yay., 2012, ss.83-86. 
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ariftir, Allah’ı her tanıyan âlimdir” diyen tasavvuf âlimlerinden Kuşeyrî (ö.465), ilim ve 

ma’rifet arasında pek fark görmemektedir. Mutasavvıflardan Hucvirî (ö.465) ise ilmi; canlı bir 

varlığın kendisiyle âlim olduğu sıfat şeklinde tarif etmektedir.43 Gazâlî’ye (ö.505) göre ise ilim: 

“Allah’ı bilme ve tanıma, Allah’ın ayetlerini, kulları hakkında ve tüm yaratıklarına ilişkin olan 

fiillerini bilmek44 manasına gelmektedir. Ancak Râzî (ö.606) Gazâlî’nin ilim tanımlamasına 

katılmayarak: “Biz, görülen şey nasıl ise o şekilde görürüz. Şayet görülen şey, iz bırakan sûretin 

kendisi olmuş olsa idi biz onu o mekânda ve yerde görmezdik” diyerek böyle bir tanımı zayıf 

bulduğunu belirtmektedir. Râzî, bilme eylemi olarak açıklanan ilim tanımlarının, ilmi ifadede 

yetersiz kalacağını savunmaktadır.45 

Yukarıda verilen tanımlara birçok tanım daha eklemek mümkündür. İslâm âlimleri ilim 

için yapılan tanımların çeşitliliğini, ilim ile alakalı ve ilimden türeyen kavram ile kelimelerin 

varlıklarına ve taşıdıkları anlam zenginliğine dayandırmaktadır.46 Yapılan bütün bu tanımlara 

bakıldığında insan ilim sebebiyle önce kendini, sonra çevresini, ardından da evreni tanımayı 

öğrenmektedir.47 Tüm bu tanımlamalar sonucunda ilim genel olarak şu şekilde 

tanımlanabilmektedir: Araştırma ve dikkatli gözleme dayanan, hakikati ifade eden, cehaleti 

gideren, ilahî yolla bildirilen veya beşerî çaba ve tecrübeler sonucunda ortaya çıkan, dünya ve 

ahiret için yararlı olan, kesin ve şüphesiz gerçekliklerdir.48 İnsan ruhunun tek başına yahut bir 

bütün olarak eşyanın hakikatini ve çeşitlerini niceliğiyle, niteliğiyle, mahiyetiyle, cevheriyle, 

özüyle maddeden bağımsız olarak tasavvur etmesinin sonucunda hafızada kaydedilen, kâinatta 

                                                           
43 Ebi’l-Kasım Abdulkerim b. Hevâzin b. Abdulmelik Kuşeyrî, er-Risâletu’l-Kuşeyriyye, Kahire, Dâru’s-Selam 

2007, s.224. 
44 Muḥammed bin Aḥmed el-Gazzâlî, İlmin Fazileti & İlim Kitabı, (terc. H. Ünal), İstanbul, Çelik Yay. 2015, 

s.193. 
45 er-Râzî, II/186. 
46 Muhammed Esed, Kur’an Mesajı, (Meâl-Tefsîr), (terc. Cahit Koytak ve A. Ertürk), İstanbul, İşâret Yay., 1998, 

s.22. 
47 Ayhan Songar, İnsan ve Din, İstanbul, Kubbealtı Neşriyat, 1986, ss.47-48. 
48 Nakib Attas, İslâm ve Laisizim, (terc. S. Ayaz), İstanbul, Pınar Yay. 1994, s.139. 
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oluşan şeylerin birbiriyle ilişkilerini idrak eden şeydir.49 İlim; Allah’ın emirleri çerçevesinde 

yaşanmasını sağlayan, kişilerin ve toplumun ruhunu kötülüklerden arındıran, insanın fıtratına 

uygun olanı öğütleyen peygamberlerin mirasıdır. 

B. İNSAN GERÇEĞİ VE İLMİN ÖNEMİ 

İnsanın kendini tanıma, anlamlandırma ve konumlandırma ihtiyacından dolayı kim ve 

nasıl bir varlık olduğuna, yeryüzüne nereden gelip nereye gittiğine, bu dünyadaki görev ve 

sorumluluklarına dair sorulara asırlardır çeşitli felsefî akımlar, ideolojiler ve filozoflar 

tarafından cevap aranmaktadır. Kendisini “insanlara rehber”50 olarak tanımlayan Yüce 

kitabımız Kur’an, bu sorularının tümünün cevabını vermektedir; çünkü Kur’an odak 

noktasına insanı koymaktadır.51 Öncelikle Kur’an, insanın “kendine münhasır biçimde ve 

kabiliyette”52 yaratıldığını söylemektedir. Eğer “bilen insan” dan söz edilecek olursa, onun 

varlık sahasına çıkması gerekmektedir; nitekim hayat ilmin ön şartıdır.53 

Kur’an insanın; “toprak, su, çamur, balçık, nutfe, kan pıhtısından”54 oluşan basit 

unsurlardan yaratıldığını ifade etmekte, Allah’ın ona “düzgün bir şekil vererek ruhundan 

üflediğini”55 belirtmektedir. Allah’ın insana ruhundan üflemesi, onda ilahî özelliklerin tecelli 

etmesi demektir ki bu insanın; ilim, kudret, hayat, basiret, istek gibi özelliklere sahip 

                                                           
49

 Selim Uzunoğlu, İlim-Bilim Meselesinin Epistemolojik Açıdan Çalışılmasının Önemi & İlim ve Bilim 

Kavramlarının Tahlili, İzmir, y.y, 1992, s.25. 
50 2.Bakara:185. 
51 Emrullah Yüksel, İslam’ın İnsandan Ne İstediğini Anlamaya Çalışmak, İstanbul Üniversitesi İlahiyat Fakültesi 

Dergisi, İstanbul, 2002, sayı:4, s.20. 
52 2.Bakara:33; 40.Mü’min:64. 
53 Macit Fahri, İslam Felsefesi, Kelamı ve Tasavvufuna Giriş, (terc. Şahin Filiz), İstanbul, İnsan Yay., 2002, s.11. 
54

 Bkz. 3.Âl-i İmrân:59; 6.En’am:2; 7.Â’râf:12; 17.İsrâ:61; 18.Kehf:37; 22.Hac:5; 27.Neml:33; 30.Rûm:20; 

32.Secde:7; 35.Fâtır:11; 37.Sâffât:11; 38.Sâd:71,76; 55.Rahmân:14; 15.Hicr:28-33; 23.Mü’minûn:12-14; 

25.Furkân:54; 32.Secde:7-8; 76.İnsan:2. 
55 32.Secde:9. 
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olduğunu göstermektedir.56 Bu durum, bu kadar basit maddeden yaratılmasına rağmen 

insanın; yeryüzündeki diğer varlıklardan farklı yaratılışa sahip57, Allah’ın yarattığı en 

mükemmel ve şerefli varlık oluşunu kanıtlamaktadır.58 

Allah insanın nasıl yaratıldığından bahsettikten sonra onu rızıklandırdığını59 ve rızkıyla 

onu hayatta tuttuğunu60 ve insan dünyadan ayrılıncaya kadar arzın ona mesken olmasını 

emrettiğini61 söylemektedir. Yeryüzünde yaratılan her şeyin insan için yaratıldığını62 belirten 

Kur’an, insanın vahye muhataplığına63 ve diğer varlıklardan farklı olarak kendisine eşyanın 

isimlerinin bildirilerek meleklerin secdesine mazhar oluşuna64 işaret ederek ne derece “üstün 

ve saygıdeğer”65 bir varlık olduğunu vurgulamaktadır. 

Allah insanı “en güzel biçimde yarattığını”66 söyleyerek kıymetini pekiştirmekte; akıl, 

ilim, irade sahibi oluşu ve hikmetle davranışı ile insan, diğer varlıklardan farkını ortaya 

koymaktadır. Akıl sahibi olan insan kendisini, etrafını, tüm evreni anlamlandırmaya 

çalışmaktadır.67 Nitekim Kur’an; insanın aklını kullanması gerektiğini, iyi ve kötüyü 

birbirinden ayırt etmesi için ona akıl, irade ve idrak verildiğini, ona doğru yolu gösteren 

peygamberler gönderildiğini sık sık ifade etmektedir.68 “Hiç bilenlerle bilmeyenler bir olur 

                                                           
56 Ebu’l A’lâ el-Mevdûdî, Tefhîmu'l-Kur'ân, (terc. M. Kayani ve arkadaşları), İstanbul, İnsan Yay., 1986, II/537. 
57 Fazlurrahman, Ana Konularıyla Kur’an, (terc. Alparslan Açıkgenç), Ankara, Ankara Okulu, 2011, s.68. 
58

 ez-Zemahşerî, el-Keşşâf, I/272.; Fazlu’r-Rahman, Bilginin İslamileştirilmesi: Bir Cevap & İslâmî Bilimde 

Metodoloji Sorunu, (terc. M. Uyanık), Ankara, Fecr Yay., 1993, s.133. 
59 30.Rûm:40; 40.Mü’min:64. 
60 3.Âl-i İmrân:169; 45.Câsiye:5; 50.Kâf:11. 
61 2.Bakara:164. 
62 2.Bakara:29. 
63 M. Said Şimşek, Yaratılış Olayı, İstanbul, Beyan Yay., 1998, s.53. 
64 2.Bakara:30-34; 7.Â’râf:11.; Fazlurrahman, Ana Konularıyla Kur’an, a.g.e., s.70.; M. Sait Şimşek, Kur’an’ın 

Ana Konuları, İstanbul, Beyan Yay. 2001, ss.236-237.; Zahir b. Awad el-Elmaî, Kur’an’da Tartışma Metotları, 

(terc. Ercan Elbinsoy), İstanbul, Pınar Yay.1984, s.45.; Mustafa Erdem, Hazreti Âdem (İlk İnsan), Ankara, Türkiye 

Diyanet Vakfı Yay. 2003, s.139-140. 
65 17.İsrâ:70. 
66 95.Tîn:4. 
67

 Selam Yusufoğlu ve Süheyla Yalçınkaya, Kur'an ve Sünnet Işığında Çocuk Terbiyesinin Şifreleri, İstanbul, 

Yılmaz Basın Yay., 2011, ss.18-19.; el-Kurtubî, el-Câmiuʿ li-Aḥkâmi’l-Ḳurʾân, XVIIII/205.; Şimşek, Kur’an’ın 

Ana Konuları,  a.g.e., ss.225-226.; Muhammed Abduh, Tevhid, (terc. Sabri Hizmetli), Ankara, Fecr Yay. 1986, 

s.116. 
68 Bkz. 2.Bakara:33; 16.Nahl:12; 40.Mü’min:67; 65.Talâk:11. 
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mu?”69 buyuran ve insanın dünyevî-ahirî mutluluğunu hedef edinen Kur’an, ilmi başta insan 

olmak üzere varlıklar ve toplumlar arasında en önemli güç ve üstünlük ölçütü olarak kabul 

etmekte, onu sürekli tefekküre davet ederek ilim sahibi olmasını böylelikle imanın 

yüceliklerine ulaşabilmesini istemektedir.70 Çok sayıda ayet insanın bilgi edinme merakını 

kamçılayarak varlıklar âlemi üzerinde düşünmeye ve araştırmaya sevk etmekte71; bilen, 

düşünen, akleden ve ibret alan toplumları övmektedir.72 Kur’an, ilim sahibi olan insana 

akletmeyi yani mevcut bilgiler üzerinde detaylıca düşünüp anlama ve algılama yeteneğini 

kullanarak tefekkür ve tedebbür etmeyi, bilinenleri unutmama ve hatırlama çabasına girerek 

zikretmeyi, dinin anlaşılması ve yaşanmasını öngördüğü konularda bilgi sahibi olmayı, 

etrafındaki her şeye ibret nazarıyla bakması gerektiğini öğütlemektedir.73 İlmi öğrenmeye, 

öğretmeye, elde etmek için çabalamaya, araştırmaya, incelemeye, düşünmeye ibadet olarak 

bakan Kur’an, “her bilenden daha iyi bir bilen”74 olduğunu vurgulayarak ilmi; insan için bir 

erdem, gelişim ve değişime yol açan bir olgu olarak tanımlamaktadır.75 

Görüldüğü üzere akıl, irâde, ilim ve güçle donatılan insanoğlunun yeryüzüne hiçbir 

sorumluluk taşımadan, başıboş bir şekilde bırakılması düşünülememektedir.76 Bu durum insana 

bahşedilen halîfelik görevini gözler önüne sermektedir. Bu görev, insana büyük bir sorumluluk 

atfetmektedir öyle ki insana verilen bu sorumluluğu gökler, yer ve dağlar yüklenmekten 

                                                           
69 39.Zümer:9: “َ...ََتَِوىَاَلَِّذيَنَيَع لَُموَنَوَاَلَِّذيَنَالََيَع لَُمون َيَس  ََهل   ...قُل 
70 Musa Bilgiz, Kur’an’da Bilgi ve Düşünce Üretimi, İnsan ve Toplum Bilimleri Araştırmalar Dergisi, İstanbul, 

III/53-86.; Muhammed Fatih Kesler, Kur’an-ı Kerim’e Göre Doğru Düşüncenin Engelleri, Ankara, Akçağ Yay. 

2015, s.32. 
71 Bkz. 16.Nahl:78; 22.Hac:5; 32.Secde:79; 54.Kamer:49; 55.Rahman:29; 67.Mülk:3; Kesler, Kur’an-ı Kerim’e 

Göre Doğru Düşüncenin Engelleri, a.g.e., s.7. 
72 Örn. bkz. 2.Bakara:164; 30.Rûm:21. 
73 Bkz. 25.Furkân:5; 68.Kalem:15; 83.Mutaffifîn:13.  
74 12.Yusuf:76. 
75 Daha geniş bilgi için bkz. Necip Taylan, “Bilgi” DİA, VI/157-161. 
76 Mevdûdî, II/477.; Süleyman Ateş, Kur’an-i Kerim ve Yüce Meali, Ankara, Kılıç Kitabevi, tsz., s.426.  
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kaçınmışlardır.77 “Ve Allah Âdem’e bütün isimleri öğretti”78 ayetiyle vurgulandığı gibi insanın 

üstündeki bu sorumluluk, fıtratında var olan ilim ve ilim üretme kabiliyetinden 

kaynaklanmaktadır.79 Allah, Hz. Âdem’in şahsında insanlığa kıyamete kadar ilim öğrenme 

kabiliyetlerini verdiğini bildirmektedir.80 Varlıkların mahiyetini bilme, tanıma, onları kullanma 

ve değiştirme ile kâinata dair tüm detaylar insanoğluna öğretilmiştir. Burada öğretilenlerin 

sadece eşya isimleri ile sınırlı kalmayıp, o isimlerin işaret ettiği varlıkların zatı ve mahiyeti, 

insanın dinî ve dünyevî anlamda ihtiyacı olan her şeyin ismi ve özellikleri, meleklerin ve 

yıldızların isimleri, bütün dillerin özü ve Hz. Âdem'in zürriyetinden gelecek olanların isimleri 

de olduğu kaynaklarda söylenmektedir.81 Hz. Âdem’e öğretilen isimlerin hepsi bir çekirdek 

mahiyetindedir. Nasıl ki onun zürriyetinde bütün insanî nitelikler toplanmışsa, ona öğretilen 

şeylerde de tüm ilimlerin çekirdeği bulunmaktadır.82 Burada insanın bilen bir varlık oluşu 

gösterilmekle beraber, sahip olduğu ilmin gerçek sahibinin Allah olduğu da 

vurgulanmaktadır.83 

İnen ilk ayetlerde de “Yaratan rabbinin adıyla oku! O, insanı bir kan pıhtısından yarattı”84 

buyurularak insana ilim verildiğine dikkat çekilirken, ona verilen nimetler sıralanmakta, 

yaratılışının hemen ardından kendisine ilim verildiği ifade edilmektedir ki, bu insandaki ilim 

                                                           
77 Bkz.33.Ahzâb:72-73; Şehmus Demir, İnsanları ve Cinleri Ancak Bana İbadet Etsinler Diye Yarattım Ayetinin 

Anlam ve Yorumu Üzerine, Atatürk Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, Erzurum, 2001, s.352. 
78 2.Bakara:31-32: “...َسماََءٌَكلَّها  ”َوَعلًَّمَاَدََمَاال 
79 Şimşek, Kur’an’ın Ana Konuları, a.g.e. s.239.; Bilgiz, Kur’an’da Bilgi, a.g.e., s.230. 
80 Bkz. 2.Bakara:30-34. 
81 ez-Zemahşerî, el-Keşşâf, 1979, I/272.; İbn Kesîr, I/242.; Ebû Cafer Muhammed b. Cerir et-Taberî, Câmiu’l-

Beyân an Te’vîli Ayil-Kur’an, tah. Dr. Abdullah b. Abdü’l-Muhsin et-Türkî, Kahire, Dârü’l-Hicr, 2001, I/518.; 

Ebû Mansûr Muhammed b. Muhammed el-Mâtürîdî, Te’vilâtü Ehl-i Sünne, thk. Fatıma Yûsuf el-Haymî, Beyrut, 

Müessesetü’r-Risale Nâşirûn, 2004, I/34.; Fazlu’r-Rahman, Bilginin İslamileştirilmesi: Bir Cevap & İslâmî 

Bilimde Metodoloji Sorunu, a.g.e., s.133.; Erdem, a.g.e. s.142.; Elmalılı M. Hamdi Yazır, Hak Dini Kur’an Dili, 

İstanbul, Azim Dağıtım, I/310.; M. Nakib el-Attas, Bilginin Tabiatı ve Eğitimin Tanımı ve Amaçları Üzerine Ön 

Düşünceler & İslami Eğitim -Araçlar ve Amaçlar-, (terc. Ali Çaksu), İstanbul, Endülüs Yay.1991, s.48. 
82 Erdem, a.g.e., s.127,145.; Esed, a.g.e., s.43. 
83

 el-Kurtubî, el-Câmi' li Ahkâmi’l-Kur’ân, IV/119.; Celâleddîn es-Suyûtî, Tefsîru’l-Celâleyn, thk. Muhammed 

Maraşlı, Beyrut, 1419, I/75.; Abbâs Mahmûd Akkâd, el-İnsân fi’l-Kur’ân, Daru Nehdat-i Mısr, İskenderiyye, tsz, 

s.52.; Nâif Ma'rûf, el-İnsân ve'l-Akl, Beyrut, Dâru Sebîli'r-Reşâd, 1995, s.150.; Elmalılı, VIII/321-333. 
84 96.Alak:1-2:...َمََرب َِكَاَلَِّذىََخَلَق   اِق َرأَبِس 
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kabiliyetinin önemine işaret etmektedir. Ayrıca sonrasında inen Kalem suresinde ise kaleme 

övgü ve yemin geçmektedir. Bunlara göre Kur’an; çağrısına ilk olarak ilmi emrederek 

başlamakta, emrine uymakla insanı mükellef kılmakta, ona kendisi ve insanlık için bilgi sahibi 

olmasını öğütlemekte, varlığın her boyutu üzerinde düşünmeye davet edip insanın kaynağının 

nerden geldiğini açıklamaktadır.85 

Rahman suresinin “Allah Kur’an’ı öğretti. İnsanı yarattı. Ona anlama ve anlatmayı 

(beyanı) öğretti”86 ayetlerine de bakıldığında insana ilim verilmediği takdirde yaratılmasının 

bir manası olmayacağı sonucu çıkabilmektedir. Bu bağlamda Allah insanı yarattıktan sonra 

yaratılış hikmetini onun ilmini izhâr ettirmekle ortaya koymaktadır. Nitekim Allah meleklere 

karşı da ilk olarak Hz. Âdem’in bilgisini göstermektedir. İnsanın bilgi sahibi oluşu, onu 

“hayvanlardan aşağı”87 bir konuma düşmekten alıkoymakta ve hidayet üzere yaşamasını 

sağlamaktadır.88 Ayrıca insana verilen özelliklerin en önemlisi; duygu ve düşüncelerini 

açıklayabilme, konuşma ve anlatma yetisidir. Anlamak, anlatabilmenin ön şartı sayıldığı için 

idrak ve ifade yetisi insan için önem arz etmektedir. Dolayısıyla bu ayetlerde insanı insan yapan, 

onu diğer varlıklardan ayıran akıl gücü ön plana çıkmaktadır. Hiç şüphesiz insanın Allah’a olan 

kulluğunu idrâk ve ifade edebilmesi, başka kişilerle ilişkilerinde sorumluluklarını yerine 

getirmesi, yani akıl nimetinin hakkını verebilmesi için anlama ve anlatma yetisine ihtiyacı 

vardır.89 

                                                           
85 Şimşek, Kur’an’ın Ana Konuları, a.g.e., s.237.; İrfan Yılmaz ve arkadaşları, Yeni Bir Bakış Açısı ile İlim ve Din, 

Feza Gazetecilik A.Ş. Yay. İstanbul, 1998, ss.276-278.; Elmalılı, VIII/321-333. 
86 55.Rahmân:1-4: .ن َساَن.ََعلََّمهَُاَلبَياَن ِ قُراََن.ََخلََقَااَل  .ََعلََّماَاَل  حَمن   الرَّ
87 95.Tîn:5:ََفََلَساَفِِليِن ََردَد ناَهَُاَس   ثُمَّ
88 Şimşek, Kur’an’ın Ana Konuları, a.g.e., s.237.; İrfan Yılmaz vd. a.g.e., ss.276-278.; Muhsin Demirci, Kur’an’ın 

Temel Konuları, İstanbul, Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Yay., 2003, s.91.; Bilgiz, Kur’an’da Bilgi a.g.e., 

s.239.; Elmalılı, VII/s.365. 
89 H. Karaman vd., Diyanet Kur’an Yolu Türkçe Meal ve Tefsiri, Ankara, 2016, V/197.; er-Râzî, XX/66.; Elmalılı, 

VII/s.365. 
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Tüm bunlardan hareketle insan, annesinin karnından ilimden yoksun şekilde doğmuştur90 

ama kendisine verilen ilim ile beraber “kalem kullanmayı da öğrenmesi”91, onu mahlûkatın en 

yüksek derecesine çıkarmıştır. Bu sebeple özgür iradesiyle işlediği fiillerden sorumlu 

tutulacaktır.92 Fakat Allah insana ihtiyacı olan bilgiyi vermeden, bilmesi gerekenleri 

öğretmeden onu sorumlu tutmamıştır. Bir davranış ‘bilme faaliyetinden’ ayrı tutulamaz. İnsan 

bilerek ve isteyerek yaptığı davranışlarından sorumlu tutulmaktadır. İstemeden gerçekleşen bir 

durum, insanın sorumluluk alanında değildir. Bir şeyi yapmayı istemek, insanın irâdesini ona 

yönlendirmesi demektir. İnsanın irâdesi ise bilgisi dışında olamayacağından, bilinmeyen bir 

şeyi istemek anlamsızdır.93 İnsanı sorumluluk alanıyla alakalı bilgi vermeden sorumlu tutmak 

Allah’ın adalet sıfatıyla bağdaşmayacağı için ne tür davranışların iyi veya kötü olduğu ile 

bunların neticeleri hakkında insanlığa kitap ve peygamber göndermiş, bundan sonrasını insanın 

irâdesine bırakarak onu sorumlu tutmuştur. Böylelikle insandan gerekli bilgileri öğrendikten 

sonra ona göre davranması beklenmektedir. İnsanoğluna dünyevî ve ahirî sorumluluklarına 

binaen niçin yapmadığı sorulduğunda “bu konuda bilgim yoktu” demesin diye önceden 

bilgilendirilmiştir.94 

Yeryüzünün halîfesi insan, “başıboş bırakılmadığı ve özgür iradesiyle işlediği eylemlerden 

sorumlu tutulduğuna”95 göre “Ben cinleri ve insanları, başka değil, sırf bana kulluk etsinler 

diye yarattım”96 ayetinden hareketle insanın bu büyük sorumluluğunu yerine getirebilmesi için 

kendisine verilen bu ilim ve düşünme kabiliyetini öncelikle; “Allah’a karşı vazifelerini yerine 

                                                           
90 Bkz. 16.Nahl:78; Bayraktar Bayraklı, İslam’da Eğitim-Batı Eğitim Sistemleriyle Mukayeseli-, İstanbul, Anda 

Neşriyat, 1983, s.192.; Vehbi Hacıkadiroğlu, Bilginin Doğası ve Kaynakları Üzerine, İstanbul, Cem Yay., 2002, 

s.115. 
91 Bkz. 96.Alak:4. 
92 Bkz. 67.Mülk:15; 102.Tekâsür:8. 
93 Hayrani Altıntaş, İslâm Ahlâkı, Ankara, Akçağ Yay., 1999, s.131. 
94 Bkz. 7.Â’râf:172-174; Mustafa Sait Yazıcıoğlu, Mâturîdî ve Nesefi’ye Göre İnsan-Hürriyet Kavramı, İstanbul, 

y.y.1997, ss.95-132.; Kesler, Kur’an-ı Kerim’e Göre Doğru Düşüncenin Engelleri, a.g.e., s.9.; er-Râzî, XX/398. 
95 Bkz. 17.İsrâ:36; 23.Mü’minûn:115; 24.Nur:24; 75.Kıyamet:36; 76.İnsân:2. 
96 Bkz. 51.Zâriyât:56: “ََِِليَع بُدُون ن َسَِاالََّ ِ َوَاال    “َوماَََخاَقُتَالِجنَّ
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getirmede, onun varlığına ve birliğine inanmada, onu tanımada ve ibadet etmede, emir ve 

yasaklarını öğrenme ve uygulamada”97 kullanması gerekmektedir. Allah insandan yaratılış 

hikmetinin bilincinde olarak hareket etmesini istemektedir. Bu sebeple Allah bir diğer vazife 

olarak insana bahşettiği bu ilimle yeryüzünü imar etmesini, kendi hayatını ve etrafındakileri 

idare etmesini istemektedir.98 Bu vazife, muhtevası itibariyle sağlam bir İslam toplumu ikame 

etmeyi, şümullü bir insan medeniyeti kurmayı içine almaktadır. Bu yüzden insan halîfelik 

makamıyla şereflendirilmiş, ona imam ve önderlik sıfatı verilerek ikramda bulunulmuştur.99 

İlim salt bilgi edinmekten ibaret olmadığı gibi iman etmeyi, iyi ameller işlemeyi ve güzel 

davranmayı da gerektirmektedir. Allah “insanoğlunun nasıl bir fiil silsilesi içinde olacağını 

sınamak için ölümü ve hayatı yarattığını söylemekte”100 ve “dünyada imtihana tabi 

tutulacağını”101 vurgulamaktadır. İnsan ilahî iradeye uygun hareket etmediği sürece de cehalet 

vasfından kurtulamayacaktır.102 Bu sebeple insanın görevlerini yerine getirebilmesi; nefsinin 

arınıp yücelmesine, ahlakî bozukluklardan ve kibir ile enâniyyet zehirlerinden kurtulmasına 

bağlıdır. İnsanın bu kötü hasletlerden kurtulmasının yollarını ise Allah kitabında, uyulmasını 

emrettiği itikadî ilkeler, tâat, ibadet ve ahlakî faziletlerle göstermektedir.103 

“Kulları içinde Allah’a karşı ancak âlim olanlar huşû (derin saygı) duyarlar”104 ve “Hiç 

bilenlerle bilmeyenler bir olur mu?”105 ayetleri ilim sahibi olmanın aynı zamanda imanla yakın 

ilişkiliَolarak ruhen ve fikren ilerleme çabası olduğunu tekrar göstermektedir. Bu iki ayet, ilim 

                                                           
97 Nurettin Turgay, Kur’an ve Çalışma, Diyanet İlmi Dergi, 1999, sayı:35, s.72.; er-Râzî, XX/398.; Elmalılı, 

VII/267.  
98 Bkz. Ramazan el-Butî, Kur’an’da İnsan ve Medeniyet, İstanbul, Risale Yay., 1987, s.38.; Celal Kırca, Kur’an 

ve Bilim, İstanbul, Marifet Yay. 1996, ss.220-221.; Fazlurrahman, Ana Konularıyla Kur’an, a.g.e., s.100. 
99 Muammer İpek, Kur’an’a Göre İnsanın Yaratılış Hikmeti ve Sorumluluğu, Ekev Akademi Dergisi, sayı:57, 2013, 

s.439. 
100 67.Mülk:2. 
101 2.Bakara:155; 3.Âl-i İmran:186; 5.Mâide:48; 8.Enfâl:17; 11.Hûd:7; 18.Kehf:7; 21.Enbiya:35; 23.Mü'minûn:30; 

25.Furkân:20; 29.Ankebût:2; 47.Muhammed:31; 72.Cin:17. 
102 Muhammed Fatih Kesler, Konulu Tefsir Örnekleri, Ankara, Akçağ Yay., 2002, s.24. 
103 el-Butî, Kur’an’da İnsan ve Medeniyet, a.g.e., ss.23-25.; er-Râzî, XX/398. 
104 35.Fâtır:28:َِعباَِدِهَاَل عُلََمؤ ََِمن  شىَلَّلاَّ  َاِنَّماََيَخ 
105 39.Zümer:9. 
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ile iman arasındaki güçlü ilişkiyi vurgulamaktadır. Zümer suresindeki ayette; Allah’ın verdiği 

nimetlerin kıymetini bilmeyen, ona şirk koşan kişi ile geceleyin kıyam ve secdedeyken 

Allah’tan korkan ve rahmetini uman kişinin karşılaştırılması yapılmaktadır. Fâtır suresinde ise 

Allah’a karşı en çok huşû duyanlar âlimler olduğuna göre Allah’ın kulları içinde en çok değer 

verdiği ‘âlimler’ olmaktadır. Çünkü ilim rütbesi bütün rütbelerin üstündedir. Bu ayetler; 

bilginin artmasıyla Allah’a duyulan sevgi, saygı ve korkunun da arttığını, kişinin bilgi 

seviyesinin davranışlarına, ruhuna, kalbine ve inancına sirayet edeceğini net bir şekilde 

göstermektedir.106 

Daha önce de belirtildiği üzere insan, kendisine verilen nimetlere karşı şükredip etmediğine 

dair hesaba çekilecektir.107 Burada belirtilen “şükürle” kastedilen ilimdir. İlim nimetin 

Allah’tan geldiğinin farkında olmaktır. Böylelikle insan, emrine verilen her şeyin Allah’tan 

geldiğini bilip, onları yaratılış gayesine, Allah’ın arzusu ve rızasına uygun şekilde kullanarak 

yaratıcıya karşı şükrünü de eda etmiş olmaktadır.108 

Sonuç olarak Allah, insanı üstün niteliklerle donatarak yarattığını Kur’an’da ifade edip 

kendisinin de kudret ve azametini ortaya koymaktadır. İnsan terakkî eden bir varlıktır ve diğer 

varlıklarda olmayan bu çok üstün özelliği, kendisine verilen yetenekler ve ilim ile elde 

etmektedir. Böylece insan ilmiyle yüklendiği görevini tekâmüle erdirmekte ve yeni yeni 

ufuklara erişirken hayatın farklı yönlerini de ilimle keşfetmektedir. İnsanlığın hidayet ve 

selâmeti için gönderilen bütün peygamberlerin getirdikleri mesajın özünü, ilim oluşturduğu gibi 

Hz. Peygamberin öğretisinin temelinde de ilmin varlığı karşımıza çıkmaktadır. “Öğreten, 

                                                           
106

 Hadislerle İslâm, DİB Yayınları, Ankara, 2005, ss.377-378.; Diyanet Kur’an Yolu Türkçe Meal ve Tefsiri, 

IV/601-603.; ez-Zemahşerî, el-Keşşâf, V/156.; er-Râzî, XVIII/404., XVIIII/147-148.; Elmalılı, VI/386-387. 
107 67.Mülk:15. 
108 Muhammed b. Ahmed el-Gazzâlî, İhyâu Ulûmi’d-Dîn, (terc. Abdullah Aydın), İstanbul, Aydın Yayınevi, 1991, 

IV/3585.; Abduh, Tevhid, a.g.e., s.113.; el-Cürcânî, s.213. 
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öğrenen, dinleyen ya da ilmi seven ol, beşincisi olma helâk olursun”109 nebevî ifadesi, aslında 

inananlar için ilme dayalı bir hayat anlayışının temsilcisi olduğunu göstermektedir. Çünkü 

insanın varoluş mücadelesini sürdürmesi ancak ilimle mümkün olabilecektir. Bunun tersi 

durumunda ise insanın temel değerlerden uzak kalması söz konusu olacak ve bu da onun helâk 

olmasına neden olacaktır.110 

İnsan “cahil ve zayıf”111 olduğu için kendisine verilen bu ilmi nasıl kullanacağına dair bir 

kılavuza ihtiyacı vardır. Bu da hiç şüphesiz Kur’an’dır. İnsan kendisine verilen ilmi, düşünme 

yetisini ve irâdeyi Kur’an’ın kılavuzluğunda kullandığı müddetçe hakikî mutluluğa 

erişebilecektir. Kur’an, insanın yaratılış hikmeti ve sorumluluklarını net ve berrak bir şekilde 

ortaya koymaktadır. İnsanı insan kılan ve ona değer katan şey, ondan bekleneni yapması yani 

ilmiyle; kâinattaki tüm varlıkları idrak edip yorumlaması ve buradan Allah’ın varlığını, birliğini 

hissetmesi, yaratıcının çizdiği sınırlar çerçevesinde hakkıyla ibadet ve kulluk etmesi, O’nun 

yüceliğine ve üstünlüğüne karşı saygıyla ve ta’zimle eğilmesidir. İnsan, ilminden ötürü 

kendisine yüklenen görev ve sorumluluklarının idrâki içerisinde hareket ettiği sürece; en başta 

yaratıcısına, kendisine, çevresine, bütün insanlara ve diğer canlılara karşı da görev ve 

sorumluluklarını yerine getirmiş olacak, “insanın her bir davranışının karşılığını göreceği”112 

gerçeğine dayanarak dünyevî ve ahirî anlamda mutluluk ve mükâfat elde edebilecektir.113 

                                                           
109 Abdullah b. Abdirrahmân es-Semerkandî ed-Dârimî, Sünenü’d-Dârimî, Daru’l Kütübi’lİlmiyye, Beyrut, t.s.z., 

“Mukaddime”, 26. 
110 Yunus Tamar, Kur'an'da Bilgi Edinme Yolları, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 

Yayımlanmış Yüksek Lisans Tezi, Çanakkale, 2017, ss.18-19.; Bilgiz, Kur’an’da Bilgi, a.g.e., s.231.; Elmalılı, 

VII/267.  
111 Bkz. 4.Nisâ:28; 33.Ahzâb:72. 
112 Bkz. 99.Zilzal:7-8. 
113 Tamar, a.g.e. s.35.; İpek, a.g.e. s.447. 
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C. KUR’AN’DA İLMİN ÖNEMİ 

Kendisine kulluk emaneti olarak verilen akılla dünyaya gönderilen insan, doğumundan 

itibaren vücut bulduğu fiziki âlemden duyu organları aracılığıyla etkilenmeye ve bilgi edinmeye 

başlamaktadır. Bu durum, varlıktan var ediciye ulaşmayı sağlamak için insana verilmiş 

donanımın bir gereğidir. Bu bağlamda Yüce Allah Kur’an’da, ibret için duyu organlarının 

kullanımını emretmektedir.114 İnsan, duyuları vasıtasıyla gözlemleyerek elde ettiği verileri 

sağlıklı bir şekilde değerlendirip bilginin bir üst seviyesi olan imana ulaşmaktadır.115 Buna göre 

Allah’ın varlığının delil ve alametleriyle dolu olan âlemde varlık sahasının düşünülmesi ve 

bunun sonucunda imana ulaşılması, Allah tarafından Kur’an’da emredilmektedir. Dolayısıyla 

Allah’ın varlığı ve birliği bilgisine delalet eden alametlerin bulunduğu âleme, onu düşünen akla 

ve aklın edindiği bilgiye Kur’an’da biçilen hedef, Allah’a iman ve itaattir. Bu vasfı taşımayan 

bilgi, Hz. Peygamber tarafından “faydasız ilim olarak”116 ifade edilmektedir. Faydasız ilim aynı 

zamanda insanın doğru bilgiden istifade etmemesi ve gereğince amel etmemesi anlamına 

gelmektedir. Allah’tan gerçek anlamda bilenlerin (âlimlerin) korkacağının ifade edilmesi117 de 

bilginin amacı ve bilenin görevinin önemine işaret etmektedir.118 

İnsan, kendisine ilahî bir mevhibe ve ihsan olarak verilen aklı ve ilmi sayesinde diğer 

varlıklardan üstün ve şerefli kılınmıştır. Çünkü o; aklı ile düşünür, iyiyi ve kötüyü, hayrı ve 

şerri, hakkı ve bâtılı onunla anlar, duyu organları ile elde ettiği bilgileri aklı ile değerlendirerek 

gerçekleri kavrar. İnsan, aklı ve irâdesi vasıtasıyla fikir ve tefekkür hayatına kavuştuğu ve dinî 

                                                           
114 Bkz. 6.En’âm:7; 7.A’râf:178, 193-194; 16.Nahl:78; 22.Hacc:46; et-Taberî, IX/132. 
115 Bkz. 2.Bakara:171; 3.Âl-i İmrân:193; 24.Nûr:51. 
116 Ebu’l-Hüseyin b. el-Haccâc el-Kuşeyrî en-Nîsâbûrî Müslim, el-Câmiu’s-Sahîh, Riyad, Dâru’l-Muğnî, 1998, 

VIII/81. 
117 35.Fâtır:28. 
118 Yasin Pişgin, Kur’an’a Göre Akıl ve Akılcılığın Kur’an Tefsirine Etkisi, Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler 

Enstitüsü, Yayınlanmamış Doktora Tezi, Ankara, 2008, s.63.; Hüseyin Sarıoğlu, Kur’an’da Akli Tefekkürün 

Boyutları & Kur’an ve Tefsir Araştırmaları II, İstanbul, Ensar Neşriyat, ss.147-154. 
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emirlerle yasakları onunla anladığı için sorumludur. Çünkü insanı insan hüviyetine kavuşturan, 

onu diğer varlıklardan ayıran ve bilgi sahibi kılan bir madeni vardır; o da akıldır. Bu bakımdan 

aklı olmayanın tefekkür hayatı, dolayısıyla ilmi ve dini olmaz; ne Allah ne de kul nazarında 

sorumlu tutulmaz. Bu sebepledir ki kâinatta görülen canlı varlıklar arasında yalnız insanlar 

Rabbini bilmekle, O’na ibadet etmekle, ayrıca bu dünyayı imar ve ıslah etmek için ilim 

öğrenmekle mükellef tutulmuşlardır.119 Kur’an’ın, Hz. Âdem’e Allah’ın eşyanın isimlerini 

öğretmesini vurgulaması ise öngördüğü medeniyetin sağlıklı bir akıl, gözlem, tefekkür ve bilgi 

üzerine kurulmuş bir medeniyet olduğunu göstermekte ve insanın üstünlüğünü net bir şekilde 

ortaya koymaktadır.120 Kur’an’ın akletmeye ve bilgi edinmeye yaptığı bu teşvik, doğru ve 

sağlıklı bilginin imana ulaştırıcı fonksiyonundan kaynaklanmaktadır. Bu sebeple bilgi ve 

imanın oluşturduğu bütünlük, göz alıcı bir uyumu doğurmaktadır.121 

İlim aklî, naklî ve tecrübî yollarla elde edilmektedir.122 Naklî delilden örnek verilecek 

olursa Kur’an’da; somut bir hidayet kaynağı olan kitabı bilip de bilmemezlikten gelenlerin 

(Yahudilerin) davranışları yerilmektedir.123 Aynı şekilde Kur’an’da Hristiyanlar, Yahudiler ve 

müşriklerin birbirlerinin inandıkları dinleri yalanladıklarından, asılsız saydıklarından 

bahsedilmekte, ilmi kabul etmede akla ve nakle asla dayanmadıkları ve tamamen bilmedikleri 

yahut nefislerine göre bu şekilde konuştukları için eleştirilmektedirler.124 

                                                           
119 Ali Arslan Aydın, İslam’da İlme ve İlim Adamına Verilen Üstün Değer, Diyanet İlmî Dergi, 10(112-113), 1972, 

ss.363-367. 
120 Bkz. 2.Bakara:31-33; 3.Âl-i İmrân:18; 29.Ankebût:43; 35.Fâtır:28. 
121 Pişgin, a.g.e., s.64.  
122

 Pişgin, a.g.e. s.65.; Atay, Osmanlılarda Yüksek Din Eğitimi, a.g.e. s.15.; Suat Yıldırım, Kur’an’la Diriliş, 

İstanbul, Timaş Yay. 2011, s.128. 
123

 Bkz. 2.Bakara:101; Begavî, Tefsiru’l-Begavî/Meâlimu’t-Tenzîl, tah. Halid Abdurrahman el-Ukk, Beyrut, 

Daru’l-Ma’rife, I/98. 
124 Bkz.2.Bakara:113; Elmalılı, I/471-472. 



24 

 

En önemli ve son nokta da Kur’an’ın istediği ilmin; kalpten kalbe geçen, vicdanları 

harekete geçiren, pratiğe dönük faydalı bilgi olmasıdır.125 Nitekim Kur’an’da görüldüğü üzere 

“müşriklere gökleri, yer, güneşi ve ayı kimin yaratıp, gökyüzünden suyu kimin indirildiği 

sorusuna ‘Allah’ cevabını verdikleri halde”126 inanmadıkları görülmektedir. Bakıldığında onlar 

göklerin ve yerin yaratıcısını biliyorlardı fakat bilgileri ilim ve imana dönüşememişti. Bu 

nedenle onlar Kur’an tarafından “akledemeyenler” veya “bilmeyenler” şeklinde 

nitelendirilmektedirler.127 Allah, Kur’an’da insanoğlundan öncelikle kendi birliğinin ve 

sıfatlarının bilinmesini ve ilahlığının kabul edilip kendisine teslim olunmasını istemekte, 

böylelikle onun imanını kuvvetli hale getirmesini tavsiye etmektedir ki, Allah katında en değerli 

ilim insanın Allah’ın istekleri doğrultusunda kul olabilmesi adına elde ettiği ilimdir.128 

  

                                                           
125 Muhammed Kutub, İslâm’da Ferd ve Cemiyet, (terc. M. Süslü), İstanbul, Hikmet Yay. 1979, s.305.; Ahmed 

Kalkan, Esas Öğretmen Anne ve Baba & Gerçek Eğitim Yuvası Aile, Vuslat Eğitim ve Kültür Dergisi, sayı:27, 

2003, ss.22-28. 
126 Bkz. 29.Ankebut:61; 38.Zümer:39. 
127

 Bkz. 2.Bakara:118, 171; 3.Âl-i İmrân:66; 5.Mâide:58, 103; 6.En’âm:140; 10.Yunus:42,100. 22.Hac:3; 

29.Ankebût:43; 31.Lokmân:6; 45.Câsiye:24; 67.Mülk:10; 102.Tekâsür:5. 
128 Sağıroğlu, a.g.e., s.50. 
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D. HADİSLERDE İLMİN ÖNEMİ 

İslâmın ilk dönemlerinde ilim olarak bilinen şeylerden biri vahiy ise diğeri de Hz. 

Peygamberin sünnetidir. Çünkü Hz. Peygamber’in hayatta olmasıyla her şey ona soruluyor 

ve ondan cevap alınıyordu. Dolayısıyla ilim denilince akla ilk gelen şey sünnetin öğrenilip 

muhafaza edilmesi oluyordu. Hz. Peygamber’in vefatıyla tabiûn, sahabeden hadisleri 

öğrenmeye ve etraflarındaki kimselere rivayet etmeye başlamışlardır. Bu gelenek 

muhaddislerin hadisleri tasnîfine kadar bu şekilde devam etmiştir. Hadis literatürüne 

baktığımızda ilim kavramının merkezî öneme sahip terimlerden biri olduğu görülmektedir. 

Esasen ilk dönemlerde hadislerde geçen ilim kelimesiyle daha çok Kur’an, hadis ve fıkhın 

kastedildiği, fakat sonraları bununla daha çok hadisin kastedilmiş olduğu anlaşılmaktadır. 

Ancak sonrasında ilim kavramı, birinin öğrenme yoluyla, özellikle (peygamber, sahâbe vb.) 

geçmiş nesiller hakkında elde etmiş olduğu bilgi için kullanılmaya başlanmış, ehl-i hadis 

literatüründe daha başlangıçtan itibaren aklî olmaktan ziyade geleneksel bir temâyül 

kazanmıştır. Daha sonra farklı ilim dallarının ortaya çıkışıyla birlikte diğer çevrelerde ilim 

kavramının uygulama alanı genişlemiştir.129 

Kur’an’ın ilk inen ayetleri, ilme ve öğrenmeye vurgu yapmaktadır.130 Onun kabul ettiği 

değerler sisteminin devamlılığı her şeyden önce ilme bağlı olduğu için Hz. Peygamber de 

Kur’an ayetleriyle paralel olarak hadislerinde ilmin önemine ve âlimlerin faziletine dikkat 

                                                           
129 Detaylı bilgi için bkz. Talât Koçyiğit, Hadis Tarihi, Ankara, Diyanet Vakfı Yay. 2019, ss.9-15.; Mahir Şahin, 

Sünnette İlim Telakkisi, Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 

Erzurum, 1994, s.5.; M. Yaşar Kandemir, “Hadis”, DİA, XV/27-64.; İlhan Kutluer, “İlim”, DİA, XXII/111. 

Fazlurrahman, Tarih Boyunca İslâmi Metodoloji Sorunu, (terc. Salih Akdemir), Ankara, Ankara Okulu Yay., 1995, 

ss.136-138.; Ziyad Al-Rawashdeh, Kur’ân’da İlim Kavramı, Yayımlanmış Doktora Tezi, İstanbul Üniversitesi 

Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul, 2010, ss.21-24. 
130 Bkz. 96.Alak:1-5. 
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çekmekte, ilmin değerini yücelterek insanları ilim öğrenmeye teşvik etmektedir.131 O, ilim 

öğrenmenin nafile olarak yapılan ibadetten daha üstün olduğunu ifade etmektedir.132 

Hadislerde; ilmin önemi, fazileti, ilmi elde etmek için çalışmanın gerekliliği ve buna benzer 

daha birçok konu açık bir şekilde vurgulanmaktadır. Örneğin “Allah, hakkında hayır dilediği 

kimseye dinin inceliklerini anlama hususunda büyük bir anlayış (kabiliyet) verir”133 hadisi, 

Allah’ın kişiye ilim vermesinin, Allah’ın o kişiye hayır murâd ettiğinin bir göstergesidir. Hayr 

ise cennete girmek ve cehennemden kurtuluştur. Nitekim Allah: “Kim cehennemden 

uzaklaştırılıp cennete konursa o, gerçekten kurtuluşa ermiştir”134
 buyurmaktadır. Buna göre 

kişinin ilim sahibi olması ve ilim talep etmesi, en büyük hayır ve fazîlet, herhangi bir amelle 

kıyaslanmayacak kadar da onurlu bir mertebedir.135 Kişinin dinde anlayış sahibi olma 

mertebesinin yüceliğinin sebebi, onun Allah'ın isimleri, sıfatları ve Allah hakkındaki bilgi için 

yol olmasından kaynaklanmaktadır. Kişi bu ilimle Rabbini bilip, ona ibadet ve itaat etmekte, 

işlerini dosdoğru yapmaktadır. İlmin yokluğunda ise dalâlete düşüp, doğru yoldan 

sapmaktadır.136 

Başka bir husus ise ilimle yücelen ve değeri artan insanın; Allah'a yaklaştırma, kendisinden 

yararlanma ve başkalarına da faydalı olma niyetiyle ilim elde ettiği sürece, “Her kim ilim tahsil 

                                                           
131 Ebû Abdillâh Muhammed b. İsmâil el-Buhârî, el-Câmiu’s-Sahîh, Beyrut, Müessesetü’r-Risâle Nâşirûn, 2002, 

“Bedü’l-vahiy”, 141. 
132 Ebû İsâ Muhammed b. İsa et-Tirmizî, el-Câmiu's-Sahîh (es-sünen), Beyrut, Dâru'l-Garbi'l-İslamî, 1998, “İlim”, 

19.; Muhammed İbn Yezid Ebû Abdullah el-Kazvînî İbn Mâce, Sünen-i İbn Mâce, thk. Muhammed Fuat 

Abdülbâkî, Beyrut, Dârul Fikr, trsz. “Mukaddime”, 16.; İhyâu Ulûmi’d-Dîn, a.g.e., I/53.; İlmin Fazileti & İlim 

Kitabı, a.g.e., s.48. 
133 et-Tirmizî, “İlim”, 1.; Buhârî, “İlim”, 10. “Humus”, 7., “İ'tisâm”, 10.; Müslim, “İmâre”, 175., “Zekât”, 98-100.; 

İbn Mâce, “Mukaddime”, 17.; İbrahim Canan, Hadis Ansiklopedisi & Kütüb-i Sitte, İstanbul, Akçağ Yay. tsz. 

XI/488- 490.; Riyâzu’s Sâlihîn & Muhtasar, (ed. Ali Budak ve arkadaşı), İstanbul, Işık Yay. 2010, s.412.; İhyâu 

Ulûmi’d-Dîn, a.g.e., I/38.; İlmin Fazileti & İlim Kitabı, a.g.e., s.18. 
134 3.Âl-i İmrân:185. 
135 Safâü-d Davvî Ahmed Adevî, İhdâü'd-Dibâce bi Şerhi Süneni İbn Mâce, Mektebetü Dâru'l Yakîn, 1999, I/143-

144. 
136 Adevî, İhdâü'd-Dibâce bi Şerhi Süneni İbn Mâce, a.g.e., I/141-142.; İlmin Fazileti & İlim Kitabı, a.g.e. s.28. 
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etmek için bir yola koyulursa Allah, cennete varan yolu onun için kolaylaştırır”137 hadisinde de 

görüldüğü üzere kendisini bekleyen “cennet” mükâfatını daha kolay kazanacağıdır. Ayrıca 

“İlim elde etmek için yolculuğa çıkan kimse, evine dönünceye kadar Allah yolundadır”138 

hadisinden Allah'a giden yolların en faziletlilerinden birinin de ilim öğrenmek olduğu 

anlaşılmaktadır. Çünkü bir noktada ilim talep etmek, Allah yolunda cihad etmede olduğu gibi 

dini ihyâ etmek, şeytanı küçük düşürmek ve nefse sıkıntı vermek demektir. Bu hal kişi evine 

geri dönünceye kadar devam etmektedir. Bu hadisle Hz. Peygamber ilim öğrenmeleri için 

müslümanları seyahate çıkmaya ve bu konuda yolculuk yapmaya da teşvik etmektedir.139 

Bir kısım insanlar da vardır ki, onların hayatta iken yapmış oldukları eserler ve geride 

bıraktıkları faydalı şeyler onları her zaman hatıra getirmekte ve o kimsenin arkasından rahmetle 

anılmasına vesile olmaktadır. Bu kimseler hakkında Hz. Peygamber şöyle haber vermektedir: 

“İnsan ölünce sevap defteri kapanır. Yalnız şu üç kimsenin sevapları öldükten sonra da artmaya 

devam eder: Ana-babası için dua eden hayırlı bir evlat bırakan kimse, arkada kamuya yararlı 

bir eser bırakarak ölen kimse, insanlara faydalı bir bilgi öğreterek ölen kimse”.140 Bu hadis, 

öldükten sonra bile sevap kazandıran hususlardan birinin de ilim olması sebebiyle ilmin 

faziletini ve ilim öğrenmenin mükâfatını tekrar ortaya koymaktadır.141 Şurası muhakkaktır ki, 

ilmi paylaşmak ve aktarmak, tıpkı mal infâk etmede olduğu gibi insana bir ayrıcalık 

kazandırmaktadır. Zira “Veren el, alan elden üstündür.”142 İlim de mal ve servet gibi Allah'ın 

                                                           
137 et-Tirmizî, “İlim”, 2.; Müslim, “Zikir”, 11.; el-Buhârî, İlim, 10.; Süleymân b. Eş'as es-Sicistânî Ebû Dâvud, 

Süneni Ebû Dâvûd, Dârul Kitab el-Arabî, Beyrut, tsz. “İlim”, 1.; Canan, a.g.e., XI/488.; Riyâzu’s Sâlihîn & 

Muhtasar, a.g.e., s.413.  
138 et-Tirmizî, “İlim”, 2.; Canan, a.g.e., XI/493.; İhyâu Ulûmi’d-Dîn, a.g.e. I/51.; İlmin Fazileti & İlim Kitabı, 

a.g.e., 38. 
139 Eb’ul Âla Muhammed ibn Abdirrahman ibn Abdirrahim Mübarekfurî, Tuhfetü'l Ahvezi bi Şerhi Cami'u-Tirmîzi, 

Darul Fikr, VII /406.; Muhyiddîn Ebû Abdillah İbnü'l-Arabî, Ârizatü'l-Ahvezî bi Şerhi Sahîhi’t-Tirmizî, Beyrut, 

Dâru'l-Kütübi'l-İlmiyye, tsz, X/115. 
140 Sahîh-i Müslim ve Tercemesi, (terc. Mehmed Sofuoğlu), İstanbul, İrfan Yay. 1967, V/184.; Müslim, “Vasiyyet”, 

14.; İlmin Fazileti & İlim Kitabı, a.g.e., s.51. 
141 M. Yaşar, vd. Peygamberimizden Hayat Ölçüleri, İstanbul, Erkam Yay., 2005,VI/171. 
142 Buhârî, “Zekât”, 17. 



28 

 

insana bahşettiği bir emanettir. İnsan mal ve servetini diğer insanlarla paylaşarak, hem 

bencilliğinden arınmakta, hem de bunlar üzerinde sınırsız tasarruf hakkına sahip olduğu 

vehminden kurtulmaktadır. İlmin diğer insanlara öğretilmesindeki fayda, mal ve servetin 

paylaşılmasından daha büyüktür.143 Hz. Peygamber de“Benden bir âyet bile olsa ulaştırınız”144 

buyurarak genel anlamda müslümanları bildiklerini öğretmeye, en azından aktarmaya teşvik 

etmektedir. O böyle bir sorumluluğu üstlenen kişileri överek onlara, “Allah, bizden bir söz 

işitip, onu işittiği gibi (başkasına) ulaştıran kişinin yüzünü ak etsin”145 şeklinde dua etmiştir. 

İlmin değer ve kıymetiyle ilgili birçok ayet ve hadis olduğu gibi, âlimlerin kıymetiyle ilgili 

de birçok ayet ve hadis bulunmaktadır. İslâm düşüncesinde diğer amellere karşı ilim ne kadar 

değerli ve üstün ise, buna bağlı olarak âlim de diğer insanlara nispetle o kadar üstündür. 

Âlimlerin, Allah'a karşı en saygılı olan kimseler oldukları hususunun ayetle ifade edilmesi146, 

aynı zamanda halkın en hayırlısı oldukları sonucunu da ortaya çıkarmaktadır. Âlimin faziletinin 

vurgulandığı “Âlimin âbide üstünlüğü, benim sizin en aşağı derecede olanınıza karşı 

üstünlüğüm gibidir”147 hadisine bakıldığında ilmin efdâliyetine işaret vardır. Şöyle ki, ilmin 

faydası herkese şâmil iken, ibadetin hayrı ise sadece o kişiyle sınırlı kalmaktadır. Bu iki halin 

her ikisi de Allah katında makbuldür fakat âlimin ilmi sayesinde Allah katındaki derecesi 

artmaktadır.148 

                                                           
143 Müslim, “Vasıyyet”, 14.; Ebû Dâvûd, “Vesâyâ”, 14.; Hadislerle İslâm, Ankara, DİB Yay., 2005, I/381. 
144 Buhârî, “Enbiyâ”, 50.; et-Tirmizî, “İlim”, 13.; Riyâzu’s Sâlihîn & Muhtasar, a.g.e., s.412. 
145 ed-Dârimî, “Mukaddime”, 24.; et-Tirmizî, “İlim”, 7.; Canan, a.g.e. XI/509-510.; Riyâzu’s Sâlihîn & Muhtasar, 

a.g.e., s.414.  
146 35.Fâtır:28. 
147 ed-Dârimî, “Mukaddime”, 17.; et-Tirmizî, “İlim”, 19.; Canan, a.g.e. XI/483.; Riyâzu’s Sâlihîn & Muhtasar, 

a.g.e., s.413.;  İhyâu Ulûmi’d-Dîn, a.g.e., I/43.; İlmin Fazileti & İlim Kitabı, a.g.e., s.25. 
148

 Kandemir vd. Peygamberimizden Hayat Ölçüleri, a.g.e., VI/177-178.; Hadislerle İslâm, I/376.; Abdullah 

Parlıyan, Açıklamalı Tam Riyazu’s-Salihin Tercümesi, Konya, Konya Kitapçılık, 2005. 
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Bunun yanında “Âlimler peygamberlerin vârisleridir”149 hadisi, âlimlerin ilimlerini Hz. 

Peygamber’den aldıklarının bir göstergesidir. Âlimin ilmi Hz. Peygamber’in miras bıraktığı 

kitap ve sünnete dayanmaktadır. Bu sebeple hakikî ilim ehlinin hayatı, ameli, çaba ve hedefi 

Hz. Peygamberinkine benzemektedir. Yine bu hususla ilgili olarak âlimlerin peygamberlere 

mirasçı olmaları, âlimlerin peygamberlerin insanlara ulaştırmış oldukları ilâhî kitapları 

ezberleyerek onları korumaları ve içlerinde bulunan emir ve yasakları öğrenip başkalarına 

öğretmeleri sebebiyledir.150 Sahip olduğu ilmi insanlarla paylaşmayan ve tecrübelerini 

toplumun yararına sunmayan bir kişi, gerçekleri gizlemek suretiyle Allah'a karşı suç işlediği 

gibi151, sahip olduğu bilgiyi insanlarla paylaşmayarak onları mahrum bıraktığı için de insanlığa 

karşı büyük bir suç işlemektedir. İlmi paylaşmak ve yaymak âlimin varlık sebebidir. Özellikle 

toplumun sıkıntılar yaşadığı kritik zamanlarda toplumsal duyarlılıkların sesi olmak, âlimlerin 

sorumluluğudur.152 “Başkasına faydalı olmayan ilim, izzet ve celâl sahibi olan Allah yolunda 

dağıtılmayan, (sadece biriktirilen) bir hazineye benzer”153 hadisinde de ilmin başkasına 

ulaştırılmaması, biriktirilip harcanmayan hazineye benzetilmektedir. 

Yine bir hadiste: “Allah sizin suretlerinize ve mallarınıza bakmaz, amellerinize bakar”154 

buyrulmaktadır. Yani bir kimse kendisini kurtaramayacak bir amelle Allah'a kavuşursa her ne 

kadar asil, soylu ve mal sahibi olsa da helak olup zarara uğramaktadır. Soy, asalet ve zenginlik 

amelle beraber tartılmayıp, hesap anında kişiye fayda vermemektedir. Muhakkak fayda veren, 

kulu boyunduruktan kurtaran sadece salih ameli olmaktadır. Kişinin sadece ilim sahibi olması 

                                                           
149 Buhârî, “İlim”, 10.; et-Tirmizî, “İlim”, 19.; Ebû Dâvud, “İlim”, 1.; İbn Mâce, “Mukaddime”, 17.; Riyâzu’s 

Sâlihîn & Muhtasar, a.g.e., s.413.; İhyâu Ulûmi’d-Dîn, a.g.e., I/39. 
150

 Kandemir vd. Peygamberimizden Hayat Ölçüleri, a.g.e., VI/179.; Necati Yeniel ve arkadaşı, Sünen-i Ebû 

Dâvûd Terceme ve Şerhi, İstanbul, Şamil Yay. 1991, XIII/245.; İhyâu Ulûmi’d-Dîn, a.g.e., I/40.; İlmin Fazileti & 

İlim Kitabı, a.g.e., s.18. 
151 Bkz. 2.Bakara:159, 174, 283; 3.Âl-i İmrân:187; 9.Tevbe:122. 
152 Hadislerle İslâm, I/446-447.; İbnü'l-Arabî, Ârizatü'l-Ahvezî bi Şerhi Sahîhi’t-Tirmizî, X/114.; Kandemir, vd. 

a.g.e. VI/183.; İlmin Fazileti & İlim Kitabı, a.g.e., s.389. 
153 Ahmed b. Hanbel Ebû Abdullah eş-Şeybânî, Müsned, Kahire, Müessesetü Kurtuba, tsz., II/499. 
154 Müslim, “Birr”, 34.; İbn Mâce, “Zühd”, 9.; Müsned, II/285-539. 
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tek başına bir anlam ifade etmemektedir.155 Yine “Bilen bildiğiyle amel eden ve başkalarına 

öğreten kişi gökler âleminde büyük kişi olarak çağrılır”156 hadisi bu durumu teyit etmekte, gök 

ehlinin o kimseyi ilmi öğrenme, öğrendiklerini hayatında uygulama ve onu başkalarına öğretme 

işini bir araya getirip toplamasından dolayı konumunu yüceltmek için büyük kişi olarak 

çağırdığını vurgulamaktadır.157 

Önemli noktalardan biri de kişinin elde ettiği ilmi Allah rızası için elde etmesi meselesidir. 

Bu konuyla ilgili hadîslerden bir tanesi şudur: “Kim Allah'ın rızası için öğrenilmesi gereken bir 

ilmi, sadece dünya menfaati elde etmek için öğrenirse, o kimse kıyamet günü cennetin kokusunu 

(dahi) alamayacaktır.”158 Buradan; elde edilen ilmin dünyevi çıkarlara alet edilmesinin ilim 

ahlakına ters düşen bir durum olduğu ve ilmi elde eden insanın amacının dünyalık mal, mülk, 

makam ve mevki sahibi olmak değil, Allah'ın rızasını kazanmak olması gerektiği 

anlaşılmaktadır.159 İlmiyle amel etmek, ilmini hayatın her safhasına hâkim kılmak suretiyle sırf 

Allah’ın rızasını kazanmak ve ahiret hayatı için bir azık ve sermaye olması niyetiyle ilim tahsil 

edenler, Allah’ın hidâyet ettiği ve kurtuluşa erdirdiği en bahtiyar kimselerdir.160 

Çalışmamız kapsamı gereği daha fazla detaya girmeye imkân vermediği için buraya kadar 

elimizden geldiğince hadislerde önemini açıklamaya gayret ettik. Özetle diyebiliriz ki hadîs 

literatüründe ilim kavramı önemli bir yere sahiptir. Hadisler nezdinde İslam’da ilme ve ilim 

sahibine büyük değer verildiği ve âlimlerin insanların en üstün olanlarından kabul edildiği 

görülmektedir. Zira âlimler, sahip oldukları ilim sebebiyle diğer insanlara karşı değer 

                                                           
155 Necati Yeniel ve arkadaşı, a.g.e., XIII/246.; Ahmed b. Ali Askalânî İbn Hacer, Fethu’l-Bârî bi Şerhi İmâm Ebû 

Abdillah Muhammed b. İsmâil el-Buhârî, thk. Abdulkadir Şeybe Hamd, Riyad, Mektebetü Melik Fahd, 2001, 

I/214. 
156 et-Tirmizî, “İlim”, 19. 
157 Mübarekfurî, Tuhfetü'l Ahvezi bi Şerhi Cami'u-Tirmîzi, VII/457.  
158

 Ebû Davud, “İlim”, 12.; İbn Mâce, “Mukaddime”, 23.; Riyâzu’s Sâlihîn & Muhtasar, a.g.e., s.414.; İhyâu 

Ulûmi’d-Dîn, a.g.e., I/180.; İlmin Fazileti & İlim Kitabı, a.g.e., s.380. 
159 Kandemir, vd. a.g.e., VI/184.; Necati Yeniel ve arkadaşı, a.g.e., XIII/271.; İhyâu Ulûmi’d-Dîn, a.g.e., I/177.; 

İlmin Fazileti & İlim Kitabı, a.g.e., s.371-388. 
160 Gazzâlî, Bidâyetü'l-Hidâye, (terc. Abdullah Demiray), İstanbul, Semerkand Yay., 2013, ss.17-18. 
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kazanmaktadırlar. Bakıldığında ilimden ve ilim öğrenmekten beklenen gaye; dünyada rahat 

yaşamak ve hâkimiyet kurmak düşüncesi değil, hem dünya mutluluğunu kazanmak, hem de 

ahiret yurdunun mutluluğunu elde etmektir. Bunun yanında ilim kavramının, Hz. Peygamberin 

üzerinde önemle durduğu, ashabını teşvik ettiği bir kavram ve kendisinden sonra gelenlere 

ulaştırmayı görev kabul ettiği temel düşüncelerinden biri olduğu da görülmektedir. O’nun: 

“İlim, mü'minin yitiğidir, onu bulduğu yerde alır”161
 hadisi, kişilerin işlerine yarayan bilgiyi ve 

doğru sözü kimden ve nereden geldiğine bakmaksızın alabileceklerine ve ondan 

yararlanabileceklerine bir işarettir. Hz. Peygamberin ortaya koyduğu ilim düşüncesinde, 

öğrenmek için hiç bir kısıtlama söz konusu değildir. 

İlmin en önemli gayesi, insanı eğitmektir. Böyle olmayan, insanın ahlakî yaşantısına bir 

katkısı olmayan ilmin, insana ve topluma bir faydası olmamaktadır. Kişinin öğrendiği bilgi ve 

edindiği malumatları insanlığın faydasına kullanılması gerekmektedir. Hz. Peygamberin: 

“Allah'ım! Faydasız ilimden sana sığınırım”162 ve “Allah’ım! Bana faydalı olanı öğret veya 

öğrettiğini bana faydalı kıl”163 diye dua etmesi, bu konuya dayanak oluşturmaktadır. Son nokta 

ise ilim öğrenmenin temelinde Allah rızâsının olması gerektiğidir. Sadece dünyalık menfaatler 

ve güç için ilim elde etmeye çalışmak, insanın ilimden istenilen ölçüde yararlanmasını ve 

Allah'ın rızasına kavuşmasını önlemektedir. Netice olarak ilim konusunda Hz. Peygamber 

tarafından söylenen her söz, ona ayrıca bir değer kazandırmaktadır. Bu sebeple insanoğlunun 

ilim uğrunda elinden geldiğince gayret göstermesi ve Hz. Peygamber’in “Ya ilim öğreten 

(âlim), ya ilim öğrenen (talebe), ya da ilim dinleyen ol. Dördüncüsü olma, helak olursun”164 

sözünü düstur edinmesi gerekmektedir. 

                                                           
161 et-Tirmizî, “İlim”, 19.; Canan, a.g.e., XI/496. 
162 İbn Mâce, “Mukaddime”, 23.; İhyâu Ulûmi’d-Dîn, a.g.e., I/106. 
163 et-Tirmizî, “Deavât”, 128.; İbn Mâce, “Sünnet”, 23. 
164 ed-Dârimî, “İlim”, 254. 
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E. KUR’AN VE HADİSLERE GÖRE İLİM ÖĞRENME YOLLARI 

Kur’an fizik ve metafizik ayrımı yapmadan varlıklara bir bütün olarak bakmaktadır. Ana 

öznesi olan insandan, önce kendi varlığına ardından beşerî ve tabiî çevresine ibret nazarıyla 

bakmasını ve kendisine verilen ilmi Allah’ın emrettiği şekilde hayatına aksettirmesini 

istemektedir.165 Kâinat; Allah’ın ilim, kudret ve irâde sıfatının tecellisi olarak belli bir denge, 

ölçü, plan ve programa göre akmakta olan hadise ve varlıklardan oluşmaktadır. Bu sebeple 

varlıkların mahiyetini ve sırlarını içinde barındıran kâinat, onları doğruya ve faydalı olana 

yönlendirme görevi görmektedir. Nitekim Kur’an’da “Onlara ayetlerimizi dış âlemde ve 

kendi içlerinde göstereceğiz”166 buyurularak insanın dış dünyaya ve kendine bakışlarını 

yöneltebildiği için farklı bir varlık olduğu, bilgisinin bu iki kaynaktan doğduğu ve etrafında 

gelişen astronomik, meteorolojik ve biyolojik olaylarla kendi biyolojik, psikolojik ve ruhsal 

yapısını ibret nazarıyla incelediğinde Kur’an’ın Allah katından indirilmiş bir hak kelâmı 

olduğunu anlayacağı vurgulanmaktadır.167 Bu da göstermektedir ki insan, hakikî ilme 

ulaşmada, gerek kendi içindeki gerek kâinattaki her türlü ilme muhtaçtır. Ayrıca insanın 

ihtiyacı olan tüm bu ilimlerin kapsamının ne derece geniş oluşu Kur’an’da ifade edilmekte168, 

bu durum Allah’ın sınırsız ilmi karşısında insanın sınırlı ilmini bir kez daha ortaya 

koymaktadır.169 

İlmin kesin çizgilerle tasnif edilmesi Kur’an’ın ruhuna aykırı düşse de zaman geçtikçe 

İslam düşünür ve bilginleri, öğrenmeyi kolaylaştırmak ve ihtisaslaşmaya gidilmesini 

                                                           
165 Bkz. 51.Zâriyât:56; İbn Rüşd, Faslu’l-Makal & Felsefe-Din İlişkisi, (terc. Bekir Karlığa), İstanbul, İşaret Yay. 

1992, ss.64-65. 
166 41.Fussilet:53: ” َ فَاَِقََوَاَن فُِسِهمَ  َاَياَِتناََفِىَاال   “َسنُِريِهم 
167 et-Taberî, XXV/4-5.; er-Râzî, XXVII/139.; Diyanet Kur’an Yolu Türkçe Meal ve Tefsiri, IV/723-725.; Henri 

Bergson, Düşünce ve Devingen, (terc. Miraç Katırcıoğlu), İstanbul, M.E.B Yay., 1986, s.52.; Ateş, Kur’an-ı Kerim 

ve Yüce Meali, a.g.e., s.481. 
168 Bkz. 18.Kehf:109; 31.Lokmân:27; Nevzat Ayasbeyoğlu, İslamiyetin Eğitimimize Getirdiği Değerler, İstanbul, 

MSB Yay., 1991, s.51. 
169 Kutub, Fî Zilâl’il Kur’an, IX/477.; Diyanet Kur’an Yolu Türkçe Meal ve Tefsiri, III/585., IV/344-345. 
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sağlamak adına, ilimlerin saha ve sınırlarını birbirinden ayırıp bu sahalar arasındaki ilişkileri 

belirleyerek ilimleri tasnif etme yoluna gitmişlerdir.170 Kur’an, ilim elde etme kaynaklarını; 

başta vahiy olmak üzere duyular, akıl ve ilham (sezgi) olduğunu belirtmektedir.171 Yine 

Kur’anî noktadan hareketle insanın ilim elde etme yolları; âlimler tarafından “ilim edinme 

yolları (esbâbü’l ilm)” başlığı altında incelenmeye başlanmıştır.172 Biz de çalışmamızın bu 

kısmında; kesbî (insanın çalışmasının sonucu sonradan elde ettiği) ilim ve vehbî (insanın 

herhangi bir gayreti olmadan yaratılıştan elde ettiği) ilim başlıklarını Kur’an ve hadisler 

çerçevesinde incelemeye gayret edeceğiz. 

  

                                                           
170 Halit Güler, Kur’an-ı Kerim ve İlim, Diyanet İlmî Dergi, 1992, 28(4), s.7.; İlhan Kutluer, İlim ve Hikmetin 

Işığında, İstanbul, İz Yay. 2001, s.91.  
171 Bkz.16.Nahl:78; Göktaş, a.g.e., ss.159-164.; Şerafettin Gölcük, Kur’an’da İnsanın Değeri, İstanbul, Pınar Yay. 

1983, s.70.; Necati Öner, Bir Bilgi Türü Olarak Din & Felsefe Dünyası, T.F.D. Yay. Ankara, sayı:29, 1999, s.1.; 

Hüseyin Atay, Kur’an’da Bilgi Teorisi, İstanbul, Furkan Yay., 1982, s.33.; Halis Albayrak, Kur’an’da İnsan-Gayb 

İlişkisi, İstanbul, Şule Yay., 1993, ss.196-198.; Yaşar Fersahoğlu, Kur’an’da Zihin Eğitimi, İstanbul, Marifet Yay. 

1988, s.169.; Keklik, Türk-İslam Felsefesi Açısından Felsefenin İlkeleri, a.g.e., s.210.; Bilgiz, Kur'an'da Bilgi, 

a.g.e., s.161. 
172 Detaylı bilgi için bkz. Kelam El Kitabı, (ed. Ş. Ali Düzgün), Ankara, Grafiker Yay., 2018, s.293. 
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1. Kesbî İlim 

Arapça bir kelime olan “kesb” kelimesi Türkçe’de “çalışmak, çabalamak, kazanmak, 

edinmek”173 anlamına gelmektedir. Kişinin kendisinin ve başkasının yararına olan şeyleri 

kazanmak için çalışması “kesb”, faydalı olduğu düşünülen şeyi elde etme çabası “kesbî”, 

yalnız kendisi için faydalı olanı kazanma çabası ise “iktisab” kavramlarıyla 

tanımlanmaktadır.174 

Kesbî ilim; insanın elde ederken bir takım vasıtalara ihtiyaç duyduğu ilim türüdür. Bu 

vasıtaların ilki; “şehadet âlemi yani duyularla elde edilen kaynaklardır.”175 Şehadet; göz ve 

basiret yoluyla bir mekânda hazır bulunmak anlamına gelmektedir.176 Tecrübeye dair her şey 

şehadet âleminin içerisine girmektedir. Buradaki tecrübe; zaman ve mekânla sınırlı olan, 

insanın duyularıyla elde ettiği tecrübedir. Şehadet âlemindeki varlıkları elle tutup başkalarına 

gösterebilmek mümkün olduğu için şehadet alanıyla alakalı bilgiler yaratılmışlara ait olan 

ilimlerdir.177 Araştırma ve tecrübe yoluyla ulaşılan; matematik, astronomi ve sosyal bilimler 

dair tüm ilimler şehadet âleminin içerisine girmektedir.178 Kur’an’da da şehadet âleminin 

içerisine giren “beş duyu organının (havâss-ı hamse)”179 ilim elde etmedeki rolüne pek çok 

yerde dikkat çekilmektedir.180  

Duyular vasıtasıyla elde edilen ilim insana sadece gündelik yaşamda değil, aynı zamanda 

evrenle alakalı maddî-manevî değerlendirmede bulunmasına da yardımcı olmaktadır. Kur’an, 

                                                           
173 İlhan Ayverdi, Misalli Büyük Türkçe Sözlük, İstanbul, 2005, s.1653.; Abdullah Yeğin, Osmanlıca Türkçe Yeni 

Lügat, İstanbul, Hizmet Vakfı Yay. 1992, s.334; Gölcük, Kur’an’da İnsanın Değeri, a.g.e., s.209.; Süleyman 

Toprak, Kelam, Konya, Selçuk Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Yay.,1988, s.209. 
174 el-İsfehânî, s.86. 
175 İlyas Çelebi, “Şehadet âlemi”, DİA, XXXV/422.  
176 el-İsfehânî, s.465. 
177 Abdülaziz ed-Debbâğ, Kitâbü’l-İbrîz, (terc. Abdullah Arığ), İstanbul, Bahar Yay., 1973, s.47. 
178 Alparslan Açıkgenç, Bilgi Felsefesi, İstanbul, İnsan Yay. 1992, s.117.; Bilgiz, Kur’an’da Bilgi, a.g.e., s.175. 
179 Detaylı bilgi için bkz. Hayati Hökelekli, “Duyu”, DİA, X/9.; İbn Manzur, III/170-171.; et-Tehânevî, el-Keşşâf, 

I/307.; el-İsfehânî, s.231.; el-Kindî, Resâil, a.g.e., s.167.; Vehbi Hacıkadiroğlu, İnsan Felsefesi, s.158.; Doğan, 

Büyük Türkçe Sözlük, s.287.; Remzi Öncül, Eğitim ve Eğitim Bilimleri Sözlüğü, İstanbul, M.E.B. Yay., 2000, I/364. 
180 Bkz. 4.Nisa:56; 7.A'râf:179; 22.Hac:73; 25.Furkan:53; 50.Kâf:6-8; 55. Rahman:1-3; 76.İnsan:2. 
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insanları akıllarını kullanmaya davet ederken çoğunlukla duyu organlarıyla algılanan 

gerçeklere vurgu yapmaktadır. Bununla insanların aynı noktada buluşmaları ve düşünmeleri 

istenmektedir.181 Kur’an, insanın bilgi sahibi olarak doğmadığını ancak kendisine bilgi elde 

etmesini sağlayan duyuların verildiğini ifade etmektedir.182 Özellikle kâinatla alakalı 

hususlarda görme ve işitme duyusuna dikkat çekmektedir.183 Genellikle Kur’an’ın duyusal 

bilgi edinme yollarına yönelik bakış açısının şehadet âleminden başlayıp gayb184 âlemine 

ulaşan bir yol izlediği görülmektedir. Duyular yoluyla algılanan şeyler şehadet alanına 

yönlendirilmekte, oradan gayb âleminin idrak edilmesi beklenmektedir.185 

Bilgiye giden yolda akla açılan kapı olan duyular, ilim elde etmede akılla beraber işlev 

görmektedir. İnsan duyularıyla olayları algılamakta, böylece bilginin kaynağı olan aklı 

harekete geçirmektedir.186 Genel anlamda akıl; insanı diğer canlılardan ayıran ve onu sorumlu 

kılan temyiz gücü, düşünme ve anlama melekesi manasına gelmektedir. Kur’an’da çok sarih 

dinî anlamlar taşıyan bir anahtar kelime olarak akıl, Allah’ın ayetlerini anlamaya (doğruyu 

bulmaya) muktedir kılan insan yeteneğini ifade etmektedir.187 O, bilgiye ulaşma aracı olarak 

                                                           
181

 Harun Çağlayan, Kelam’da Bilginin Kaynakları, Yayımlanmış Doktora Tezi, Ankara Üniversitesi Sosyal 

Bilimler Enstitüsü, Ankara, 2009, s.61. 
182 16.Nahl:78. 
183 Örn. bkz.10.Yunus:67; 67.Mülk:19. 
184 Detaylı bilgi için bkz. 6.En’âm:59; 10.Yunus:61; 27.Neml:65; el-İsfahânî, ss.25-27.; Atılgan, a.g.e., ss.23-24.; 

İlyas Çelebi, “Gayb”, DİA, XIII/404-409.; İbn Manzur, X/151.; ez-Zebîdî, Tâcu'l-arûs, III/498.; et-Tehânevî, el-

Keşşâf, III/1090.; el-Kefevî, el-Külliyyât, s.265.; Bilgiz, Kur'an'da Bilgi, a.g.e., s.162.; er-Râzî, I/30-31.; Albayrak, 

a.g.e. ss.166-167.; Şadi Eren, Gayb Bilgisi, İzmir, Işık Yay. 1995, ss.62-63.; ed-Debbâğ, Kitâbu’l-İbrîz, ss.180-

182.; Reşîd Rıza, Tefsîru’l-Menâr, ( terc. Mehmet Erdoğan vd.) İstanbul, Ekin Yay. 2011, VII/621.; İbrahim 

Sarmış, Tasavvuf ve İslam, İstanbul, Ekin Yay. 1997, s.77.; Hilmi Ziya Ülken, Genel Felsefe Dersleri, Ankara, 

AÜİF Yay., 1972, s.49. 
185 Örn. bkz. 2.Bakara:259-260; 6.En’âm:74-79; 50.Kâf:6-8. 
186

 Racih Abdülhamid Kürdi, Nazariyyetü’l-Mârife, Riyad, Mektebetü’l-Müeyyed,1992, ss.587-588.; Abduh, 

a.g.e., s.105.; Açıkgenç, a.g.e. s.135. 
187 S. Bolay, S. Uludağ, Y. Yavuz, “Akıl”, DİA, II/238.; el-İsfehânî, s.342.; Asım Efendi, el-Okyanus, III/1446-

1450.; Cevherî, es-Sıhâh (Tacu’l-Lûgati ve Sıhahu’l-’Arâbiyye), V/1769-1772.; Daha fazla bilgi için bkz. İbn 

Manzur, IX/326.; ez-Zebîdî, Tâ’cu’l-arûs, VIII/25.; el-Kefevî, el-Külliyyât, ss.616-619.; el-Cürcânî, et-Ta’rifât, 

s.151.; Bilgiz, Kur’an’da Bilgi, a.g.e., s.57.; Mustafa Zihni, İlim ve İnsan, İstanbul, Ebu’z-Ziyâ Matbaası, 1316, 

s.28.; Muhammed Fuad Abdülbaki, Mu’cemu’l Müfehres li Elfazi’l Kur’an’il Kerim, İstanbul, Çağrı Yay.1986, 

ss.468-469.; Izutsu, Kur'an'da Tanrı ve İnsan, a.g.e., s.82.; Abdülbaki Güneş, Kuran’da İşlevsel Akla Verilen 

Değer -Akıl Kavramının Semantik Analizi, İstanbul, Ahenk Yay., 2003, s.226. 
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Allah’ın insana bir ihsanı olup, insan için bağlayıcı bir kuvvettir.188 İncelendiği takdirde aklın 

ve akletmenin çeşitli lafızlarla Kur’an’da ifade edildiği görülmekte, insandan gözlem ve 

düşünce yoluyla ilim sahibi olması istenmektedir.189 İnsan akılla; sezip, düşünüp, yorum 

yapıp, ilahî hakikatleri kavrayabilmekte, iyi ve kötüyü ayırarak diğer varlıklardan farkını 

ortaya koymaktadır. Akıl, insanı hak ile bâtıl arasında doğru bir seçimle doğruya yönelterek 

kale içine alan, onu fena ve çirkin şeylerden men edip helak edici yollara sürüklemeyen ve 

güzele yönelten ruhî bir kuvvettir. Kur’an’ın mesajının ana esasını teşkil eden “Allah’ın 

varlığı ve birliğine inanıp ona iman etme” vazifesi, akıl sahiplerini kapsamakta ama aklı 

olmayanları muhatap almamaktadır.190 Pek çok ayette duyu ve aklın beraber hareket ettiği 

görülmektedir.191  

Kur’an’da akıl, isim olarak kullanıldığında kalp ve gönül manalarına da gelmektedir.192 

Hem duyuları, hem de aklı ifade edecek şekilde kullanılan, dinî ve tasavvufî anlamda bilgi ve 

düşüncenin kaynağı olarak kabul edilen kalp, imana yatkın bir düşünüşün ilham noktası olarak 

tanımlanmakla beraber vücutta bir organ olan rabbânî bir latîfe veya ilahî bir cevher olarak da 

isimlendirilmektedir.193 Kur’an’da akıl ve düşünce ile ilgili fiillerin biyolojik manadan öte 

kalbe nispet edilmesiyle akletme ve düşünmenin kalbin bir fonksiyonu olduğu belirtilmekte, 

kalp ve bilinç etkileşimi gösterilmekte, birçok ayette kalbin insanın duygu ve bilgi kaynağı 

olduğuna işaret edilmektedir.194 Nitekim Kur’an’da annesinden doğarken hiçbir şey bilmeyen 

insana; kulak, göz ve anlayıp değerlendirme vasıtası olarak kalbin verildiği söylenmektedir.195 

                                                           
188 Keklik, Türk-İslam Felsefesi Açısından Felsefenin İlkeleri, a.g.e., s.217. 
189 Bkz. 2.Bakara:164; 30.Rûm:24; Ma'rûf, a.g.e., s.113. 
190

 Bkz. 3.Âl-i İmrân:190;  13.Râd:4, 19; 14.İbrahim:52; 16.Nahl:12, 67;  30.Rûm:24; 39.Zümer:9, 21; 

40.Mü’min:67; 45.Câsiye:5; Güneş, a.g.e., s.180.; Ekrem Sağıroğlu, Bilgiden Tevhide Yükseliş, Timaş Yay., 1993, 

s.155.  
191 Örn. bkz. 16.Nahl:78; 17.İsrâ:36; 21.Enbiyâ:30; 67.Mülk:10,23. 
192 Bkz. el-İsfehânî, s.411. 
193 el-İsfehânî, ss.410-411.; Süleyman Uludağ, “Kalb”, DİA, XXIV/230. 
194 Örn. bkz. 2.Bakara:97,225; 7.A’râf:179; 22.Hac:46; 26.Şuara:194; 33.Ahzâb:5; 50.Kaf:37. 
195 16.Nahl:78; 17.İsrâ:36. 
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Kalp lafzının hem düşünmeyi, hem hissetmeyi sağlayan ve gönlü kapsayan müşterek bir lafız 

oluşu196, Kur’an’ın anlama faaliyetini kalbe nispet edişi197, aklın ikâmet ettiği yerin kalp olduğu 

görüşünü desteklemektedir.198 Kalp bir değerlendirme merkezidir ve insanın düşünmesi, 

hatırlaması, aklını kullanması gibi yetenekleri onun manevi yapısının diğer alanlarını 

oluşturmaktadır. Akıl dimağdadır ama etki alanı kalptir.199 

Daha önce belirttiğimiz gibi kesbî ilim, “insanın faydalı olduğunu düşündüğü şeyi 

kazanması için gösterdiği gayret ve çalışma sonucu kazandığı ilim”200 anlamına gelmektedir. 

“İnsana çalışmasından başka bir şey yoktur”201 ayetiyle ilme ulaşma yolunun insanın kendi 

çabasından geçtiği görülmektedir. İnsan sadece çalıştığı, kazandığı ve somut eylem olarak 

ortaya koyduğu kişisel amellerinden sorumludur. Başkasının amellerinden alarak kendi 

amellerine ekleme yapamayacağı gibi kendi amellerinden kısarak başkasının amellerine de 

ekleme yapamamaktadır.202 

“İnsan ölünce sevap defteri kapanır. Yalnız şu üç kimsenin sevapları öldükten sonra da 

artmaya devam eder: Ana-babası için dua eden hayırlı bir evlat bırakan kimse, arkada kamuya 

yararlı bir eser bırakarak ölen kimse, insanlara faydalı bir bilgi öğreterek ölen kimse”203 hadis-

i şerifinde bahsedilen üç davranış, aslında insanın kendi eylemleri ve kişisel kazanımlarını 

oluşturmaktadır. Yani insanın emeği, çalışması, kazançları zayi olmamaktadır. Herkes 

çalışmasının, ortaya koyduğu işlerin karşılığını dünya ve ahirette tam olarak almaktadır.204 

                                                           
196 Ma’ruf, a.g.e., s.125.  
197 7.A’râf:139; 22.Hac:46; 50.Kâf:37. 
198 Bkz. 22.Hac:46; 50.Kâf:137; el-Muhâsibî, el-Akl ve Fehmu’l-Kur’an, a.g.e., ss.120-122.; Yusuf Şevki Yavuz, 

“Akıl” DİA, II/244-245.; Ali b. Muhammed b. Habîb el-Mâverdî, Edebü’d-Dünya ve’d-Dîn, nşr. Mustafa es-

Sekka, Daru'n-Nefais, Beyrut, 1978, s.7.; Süleyman Uludağ, “Kalp”, DİA, XXIV/230.; Mehmet Vural, Gazali 

Felsefesinde Bilgi ve Yöntem, Ankara, Ankara Okulu Yay., 2011, ss.45-46. 
199 Gölcük, Kur’an’da İnsanın Değeri, a.g.e., s.16. 
200 el-İsfehânî, s.86. 
201 53.Necm:39: ” ماَََسعى َلَي َسَِلال ن ساَِنَااِلََّ  “ َوَاَن 
202 Bkz. 2.Bakara:286; Seyyid Kutub, Fî Zilâl’il Kur’an,(terc. S. Uçan vd.) İstanbul, Tayf Yay. 2016, VIIII/428-

429.; Diyanet Kur’an Yolu Türkçe Meal ve Tefsiri, I/456. 
203 Sahîh-i Müslim ve Tercemesi, (terc. Mehmed Sofuoğlu), İstanbul, İrfan Yay. 1967, V/184.; Müslim, “Vasiyyet”, 

14.; İlmin Fazileti & İlim Kitabı, a.g.e., s.51. 
204 Kutub, Fî Zilâl’il Kur’an, VIIII/428-429. 
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Burada; çalışıp çabalamanın ve alın teriyle kazanmanın Allah nezdindeki değerine de işaret 

edilmektedir.205 

Kur’an’da insanın kazancı için çabalaması teşvik edilmekte ve çalışmanın normal hayatın 

bir gerekliliği olduğu vurgulanmaktadır. Bu durumda gerek kadına, gerekse erkeğe düşen, 

başkalarının ellerindekileri temenni etmek değil, Allah’ın kendisine bağışladığı yetenekler 

doğrultusunda çalışarak Allah’tan temenni etmektir.206 İnsan için çalışıp emek vermeden bir 

takım şeyleri temenni etmenin bir anlam ifade etmediği açıktır.207 Peygamberlerden de “Davud 

(a.s.) elinin emeğini yerdi”208, “Zekeriyya (a.s.) marangozdu”209 gibi verilen örneklerden 

onların da kendi geçimlerini sağlamak adına çalıştıkları görülmektedir. Aynı şekilde: 

“Sizden biri ipini alıp dağa giderse, sırtında bir miktar odun getirip satarak onunla 

ihtiyaçlarını temin ederse, insanlardan dilemesinden daha hayırlıdır.”210; 

“Kim helal aramaktan dolayı yorgun olarak gecelerse, affedilmiş olarak geceler.”211; 

“Hiç kimse elinin emeğinden daha hayırlı hiçbir şeyi yememiştir.”212; 

“Kazanç talep etmek her müslümana farzdır.”213; 

“Dünyayı; helâl ile beslenmek, dilenmekten kurtulmak, ev halkını geçindirmek ve çevresine 

yardımcı olmak için arayan bir kimse, parlayan bir yüzle Allah’ın huzuruna çıkar.”214; 

“İnsanlara yük olmamak, anne ve babasına bakmak, çoluk çocuğunu beslemek için çalışan 

bir kimse Allah yolundadır.”215; 

                                                           
205 Diyanet Kur’an Yolu Türkçe Meal ve Tefsiri, V/175. 
206 Bkz. 4.Nisâ:32.  
207

 Bkz. 2.Bakara:198, 267; 15.Hicr:20; 73.Müzzemmil:20; 78.Nebe:10-11; Elmalılı, V/555.; Muhammed eş-

Şeybanî, el-İktisab fi’r-Rizkı’l-Müktesab, tah. Mahmud Arnus, Beyrut, Daru’l-Kutubi’l-İlmiyye, 1986, s.29. 
208 Muhammed İbn Allan, Kitabu Delilu’l-Falihin, Beyrut, Darü'l-Kütübi'l-İlmiyye, 2000, II/542.; Buhârî, “Büyû”, 

15. 
209 İbn Allan, a.g.e., II/542.; Müslim, “Fezâil”, 169.; İbni Mâce, “Ticârât”, 5. 
210 İbn Allan, a.g.e., II/541.; Buhârî, “Zekât”, 50, 53.; Müslim, “Zekât”, 106.; et-Tirmizî, “Zekât”, 28.; Riyâzu’s 

Sâlihîn & Muhtasar, s.193. 
211 Muhammed Abdurraûf Münavî, Feyzu’l Kadir Şerhu’l Camii’s-Sağir, Mısır, 1356, VI/91. 
212 İbn Allan, II/543.; Müsned, a.g.e., III/467.; Ebû Davûd, “Büyû(İcâre)” 77.; Riyâzu’s Sâlihîn & Muhtasar, s.193. 
213 eş-Şeybanî, el-İktisab fi’r-Rizkı’l-Müktesab, a.g.e., s.18. 
214 İhyâu Ulûmi’d-Dîn, a.g.e., II/1270-1271. 
215 İhyâu Ulûmi’d-Dîn, a.g.e., II/1271.; Hadislerle İslâm, V/41. 
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“Herhangi bir canlı kendisi için mukadder olan rızkı bulup tüketmedikçe ölmez. Onun için 

Allah'a karşı takva gözetin ve rızkınızı güzellikle (helâl yoldan) arayın.”216 

hadisleri; kişinin kendi gayreti olmadan bir kazanç elde edemeyeceği, en helal kazancın kendi 

gayretiyle elde ettiği kazanç olduğunu önemle vurgulamaktadır. Ayrıca “Görmüyor musunuz? 

Kuşlar da acıkınca rızk aramaya çıkarlar ve karınlarını doyurunca yuvalarına geri 

dönerler.”217 hadisiyle rızık aramanın tüm yaratıklar için ortak olduğu görülmektedir. 

Tüm bunların yanında Kur’an, insandan hem dünyaya, hem de ahirete dair 

sorumluluklarının hakkını vermesini ve bu ikisi arasındaki dengeyi gözetmesini istemekte218 ve 

bu tutumu övmektedir.219 “Sizden dünyası için ahiretini ve ahiret için dünyasını terk eden kişi 

hayırlı kişi değildir. Ancak ikisinden de nasibini alan kişi hayırlıdır”220 hadis-i şerifi bu durumu 

destekler niteliktedir. 

Özetle insanın; ilme ulaşmada, ilim kaynaklarını değerlendirebilmede ve başkasından 

aldığı haberleri ilim açısından derecelendirmede ihtiyacı olan yollardan biri, beş duyu 

organından elde ettiği algı ve izlenimler, diğeri ise akıldır. Kur’an’ı da insan, kendi duyu 

organları ve aklî ilkelerine göre algılamakta, istediğini elde etmek için iradesiyle ve çabasıyla 

bu vasıtaları kullanabilmektedir.221 Fakat insan için duyular ve akıl, ilim elde etmede tek 

başlarına yetersiz kalacaklarından222, insana yardımcı diğer kaynakları “Vehbî İlim” başlığı 

altında incelemeye çalışacağız. 

                                                           
216 İhyâu Ulûmi’d-Dîn, a.g.e., II/1273.; İbn Mâce, “Ticaret”, 2. 
217 İhyâu Ulûmi’d-Dîn, a.g.e., II/1276.; İbn Mâce, “Zühd”, 14. 
218 Bkz. 28.Kasas:77; 62.Cuma:10; 94.İnşirah:7-8; Diyanet Kur’an Yolu Türkçe Meal ve Tefsiri, V/643-644. 
219 2.Bakara:201-202. 
220 Münavî, V/364. 
221 Çağlayan, a.g.e., ss.47-48. 
222 Yusuf Şevki Yavuz, “Akıl”, DİA, II/245. 
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2. Vehbî İlim 

Sözlükte “karşılıksız vermek, bağışlamak, daha çok vermek”223 anlamlarına gelen “vehb” 

kelimesi, Esmâ-i Hüsna’dan biri olan ve “karşılık beklemeden bol bol veren”224 anlamındaki  

“Vehhâb” isminin de köküdür. Vehbî ilim ise duyu organlarının algı alanı dışında olan225, elde 

edilmek için herhangi bir gayretin söz konusu olmadığı ve Allah tarafından bahşedilen226 ilim 

türüdür. 

Kur’an’da vehbî ilim örneklerinden ilki vahiydir. Vahiy, “acele etmek, emretmek, 

bildirmek, fısıldamak, yazmak, elçi göndermek, Allah'ın bir emri, hükmü veya bilgiyi 

peygamberlerine gizli ve süratli bir şekilde bildirmesi,”227 anlamlarına gelmektedir. Allah 

kitabında, peygamberlere kendileri elde edemeyecekleri bir yolla ilim elde etme imkânı 

bahşettiğini ve bunun bir ayrıcalık olduğunu belirtmektedir.228 Kur’an’a göre ilim kaynakları 

ve mertebelerinin en yücesi, hidayet, rahmet ve irşat kaynağı olan vahiy, bilgi sahibi olmanın 

en önemli yollarından biridir.229 Allah’ın insanlara yol göstermesi ve onları bilgilendirmesi, tek 

bir ümmetin parçası olarak yaratılıp asla başıboş bırakılmadıklarının230 bildirilmesi vahiy 

yoluyla gerçekleştirilmektedir. İnsanın tasavvurlarının ve düşünme yeteneğinin bittiği yerde 

vahiy devreye girmektedir; çünkü duyularla bilinecek şeylerde duyu, akıl ile bilinecek şeylerde 

akıl, nakil ile bilinecek şeylerde nakil esastır.231 Kur’an’da bir çelişkinin yahut yanlış bir 

                                                           
223 Bekir Topaloğlu, “Vehhâb”, DİA, XXXXII/610-611. 
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 Mecdüddin İbnü’l-Esîr, en-Nihâye, nşr. Râid b. Sabrî İbn Ebû Alefe, Amman, Beytü’l-Efkâri’d-Devliyye, 

s.980. 
225 İlyas Çelebi, İslâm İnancında Gayb Problemi, İstanbul, M.Ü. İlahiyat Fakültesi Vakfı Yay., 1996, ss.67-70. 
226 Atılgan, a.g.e., s.201. 
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 İbn Manzûr, XV/239-241, 379.; İsmail Cerrahoğlu, Tefsir Usûlü, Ankara, TDV Yayınları, 1985, ss.36-41.; 

Cevherî, es-Sıhâh, VI/2519.; ez-Zemahşerî, Esâsu'l-Belâğa, ss.668-669.; el-İsfehânî, s.515.; el-Kefevî, el-

Külliyyât, s.918. 
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 Bkz. 3.Âl-i İmran:44; 4.Nisâ:163-165; 7.Â’râf:62; 18.Kehf:110; 21.Enbiyâ:108; 38.Sâd:70; 39.Zümer:65; 

41.Fussilet:6; 50.Kâf:110; 53.Necm.3-4; Atılgan, a.g.e., s.200. 
229 Hasan Tanrıverdi, İbn Haldun’un Vahiy Anlayışı, İnsan ve Toplum Bilimleri Araştırmaları Dergisi, 2016, 5(1), 

s.78. 
230 2.Bakara:33. 
231 Ahmet Hamdi Akseki, İslam Dini, Ankara, DİB Yay., 1973, s.29.  
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bilginin bulunmadığının açıkça söylenmesi232, vahyin güvenilir bir bilgi kaynağı olduğunu 

göstermektedir. Vahiy; akıl ve duyular ötesi problemlerde insana kılavuzluk edip, onu hakikate 

ulaştırmakta, temiz ve düzenli bir yaşayışı amaçlayan hidayet verici özellikler taşımaktadır.233 

Genel anlamda Kur’an’da vahiy ifadesi sadece birtakım dinî ve ahlakî hususların bildirilmesiyle 

alakalı olmayıp; aynı zamanda ilimden sanata, kültürden irfana, teknik bilgilerden harp 

sanatına, devlet idaresine, dünya ve ahirete ilişkin kesin bilgilere, geçmiş ve geleceğe ait 

gerçeklere, gayb âlemine, başka bir ifadeyle sosyal ve kültürel alanlarda söz sahibi olan her 

konuyla irtibatlı bir kavramdır. Dolayısıyla Kur’an; bütün iyilikleri içinde barındıran, daha önce 

gönderilen tüm kitapları nesh eden234, hem dünya, hem ahiret mutluluğun yakalama noktasında 

gerekli kural ve kaideleri içeren eşsiz bir kitaptır.235 

Vehbî ilim örneklerinden bir diğeri olan “ilham” sözlükte; içmek, bir çırpıda yutmak236, 

terim olarak; herhangi bir bilginin tefekkür ve istidlâl yoluna başvurmaksızın insanın kalbine 

doğması237, akla gelen sağlam düşünce, kalbe gelen güven verici düşünce ve ağır basan kesin 

bir karar238, Allah tarafından birinin kalbine doldurulan duygu ve düşünceler, insanı bir şey 

meydana getirmeye veya yapmaya sevk eden güç, esin kaynağı ve heyecan239 anlamına 

gelmektedir. Aynı zamanda tasavvuf âlimlerine göre bu kavram, akıl ve duyular yetersiz kaldığı 

zaman bilgi kaynağı olarak önem arz etmektedir. Tasavvuf âlimleri ilham kavramını, 

“mukaşefe (bâtın) ilmi” bir diğer ismiyle “ledünnî ilim” olarak da isimlendirmektedirler. Onlar 

Kehf suresi 65. ayette geçen Musa-Hızır kıssasından yola çıkarak “ledünnî ilim” kavramını 

                                                           
232 4.Nisâ:82; 32.Secde:2. 
233 Sezai Karakoç, Sütun, İstanbul, Diriliş Yay., 1975, II/402-403.; Kırca, a.g.e., s.8.; er-Râzî, XIX/221., XX/70.; 

Reşîd Rıza, Tefsîru’l-Menâr, VII/612-613., XII/208-209.; Elmalılı, V/4259.  
234 Kesler, Konulu Tefsir Örnekleri, a.g.e., s.25.  
235 İbn Kesîr, I/365-366. 
236 el-İsfehânî, s.748.; İbn Manzur, XII/345.; İbn Fâris, Mu'cemu Mekâyîsi'l-Lüga, V/217.; Ezherî, Tezhîbü’l-Lüğa, 

IV/3311.; Zebîdî, Tâcu’l-Arûs, XXXIII/459.  
237 el-Cürcânî, s.34. 
238 er-Râzî, XII/52-53. 
239 (TDK), s.697.; el-İsfehânî, s.748. 
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ortaya koymuşlardır.240 Bir mutasavvıf olan ünlü âlim Gazzâlî de ilham için “küllî nefsin cüz’î 

insan nefsine; takvası, ihlâsı ve kabiliyetine göre doğmasından ibarettir” demektedir. Ona göre 

ilham; bir istek veya çabaya bağlı olmayıp, Allah’ın bir lütfu neticesinde Levh-i Mahfûz’daki241 

hakikatlerin akla yansımasıdır.242 Hz. Peygamberin ettiği bazı duaların; “Allah’ım! Bana 

gerçeği bulma yeteneğini ilham et”243 şeklinde oluşu, bu kavramın hadislere de yansıdığını ve 

kişinin kendi iradesi dışında vahye benzer bir güç olduğunu göstermektedir. 

“Nefse ve onu en güzel bir biçimde şekillendirip fücur ve takvasını ilham edene yemin 

ederim ki nefsini arındıran muhakkak kurtulmuştur”244 ayeti, ilham kelimesinin Kur’an’da 

zikredildiği tek ayettir. Allah ayette; hayır ile şerri, iyi ile kötüyü, iman ile küfrü yani takvâ ve 

fücûru insanın özüne yerleştirdiğini bildirmektedir. Ayette kullanılan “elhame (ََ  fiiline ”(فَاَل َهَمها

pek çok mana takdir edilmektedir245, fakat genel anlam bütünlüğü içerisinde “Allah’ın insanın 

fıtratına doğruyu-yanlışı, iyiliği-kötülüğü, günahı-sevabı bilme, tanıma, ayırt etme, yapabilme 

yeteneği ve birini seçip yapma özgürlüğü vermesi, yaratılıştan gelen her canlıya verilen 

içgüdüsel nitelik 246 olarak yorumlanmaktadır. Çünkü bazen insan belli başlı ihtiyaçları 

doğrultusunda kendisine yaratılıştan verilmiş bilgileri kullanabilmektedir. 247  Bu sebeple 

ayetteki ilham kavramına “vicdan” da denmektedir.248 Allah ayette; nefse fücur ve takvasını 

                                                           
240 Ebu Nasr Serrac et-Tûsî, el-Lüma(İslam Tasavvufu), (terc. H. Kamil Yılmaz), İstanbul, 1999, s.551.; er-Râzî, 

XXI/126. 
241 Yusuf Şevki Yavuz, “Levh-i Mahfûz”, DİA, XXVII/151.; İhyâu Ulûmi’d-Dîn, a.g.e., III/2216. 
242 Bkz. Atılgan, a.g.e., s.203.; Fatih İbiş, Gazâli’de İman-Bilgi İlişkisi, Yayınlanmış Yüksek Lisans Tezi, Erciyes 

Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Kayseri, 2006, s.69.; er-Râzî, XXI/126.; Yusuf Şevki Yavuz, “İlham”, DİA, 

XXII, 99.; İhyâu Ulûmi’d-Dîn, a.g.e. III/2216-2217.; Ebu Zeyd Veliyyüddin Abdurrahman b. Muhammed İbn 

Haldun, Tasavvufun Mahiyeti & Şifâü’s-Sâil, (terc. Süleyman Uludağ), İstanbul, Dergah Yay. 1977, ss.106-113.; 

Hayati Hökelekli, “Duyu”, DİA, X/10. Süleyman Uludağ, “Keşf”, DİA, XXV/315.; İsmail Köz, Sezginin Bilgideki 

Yeri ve Önemi, Kelam Araştırmaları Dergisi, Rize, 2005, s.38. 
243 Buhârî, “Feza’ilü Ashabı’n-Nebi”, 6.; Müslim, “Da’avât”, 69.; et-Tirmizî, “Feza’ilü’s-Sahabe”, 23. 
244 91.Şems:7-10: “.َََزكَّيها  ”فَاَل َهَمهاََفُُجوَرهاََوَتَق َويها.َقَد َاَفلََحََمن 
245 et-Taberî, XII/602.; er-Râzî, XXXI/175. 
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 ez-Zemahşerî, el-Keşşâf, IV/758-760.; Diyanet Kur’an Yolu Türkçe Meal ve Tefsiri, V/629-630.; Şaban Ali 

Düzgün, Varlık ve Bilgi, Ankara, Beyaz Kule Yay. 2008, s.205.; el-Mâturidî, et-Te'vîlât, XVII/221.; er-Râzî, 

XXXI/175.; İbn Kesîr, XV/8478. 
247 Mevdûdî, VII/132-133. 
248 Detaylı bilgi için bkz. Osman Demir, "Vicdan", DİA, XXXIII/100-101. 



43 

 

ilham ettiğini buyurmakta, ardından nefsini temizleyenin kurtulacağını, kirletenin de hüsrana 

uğrayacağını bildirerek insanın kendi iradesine atıfta bulunmaktadır. Yani kişi vereceği karar 

hususunda vicdanına danışarak yolunu bulabilmektedir.249 Aynı durum, Kur’an’da anlatıldığı 

üzere Hz. İbrahim’in kavmini putlarla alakalı düşünmeye sevk ettiği, bunun neticesinde 

kavminin nefislerine mürâcat ederek haksız olduklarını itiraf etmelerinde de görülmektedir. 

Ayette geçen nefs kelimesi vicdanın sesini temsil etmektedir.250 

Başka bir bağlamda ilham kavramı müfessirler tarafından “herhangi bir bilginin tefekkür 

ve istidlal251 yoluna başvurmaksızın insanın kalbine ilkâ olması, Allah’ın insana yaratılışı 

esnasında bazı hususları bildirmesi yahut onun insana kendi çaba ve irâdesi neticesinde bilgi 

vermesi”252 şeklinde yorumlanmaktadır. İlham, peygamberler dışındaki insanlar için de 

mümkün olmaktadır.253 Örneğin: “Mûsâ’nın annesine: ‘Onu emzir, başına bir şey gelmesinden 

korktuğun zaman onu denize (Nil’e) bırak, korkma, üzülme. Çünkü biz onu sana döndüreceğiz 

ve onu peygamberlerden kılacağız’ diye ilham ettik”254 ayetinde Hz. Musa’nın annesinin içinde 

bulunduğu sosyal durum ve psikolojik hâl göz önünde bulundurulduğunda; vicdânı ile baş başa 

kalan annenin bütün sebeplere ve sonuçlara hükmeden Allah’a sığınması gerektiği hususunun 

kendisine hatırlatılması sonucu fiîlî duâsını yaparak çocuğunu suya bırakmasını görmek 

mümkündür. Burada Hz. Musa’nın annesine yapılan telkin; peygamberlere yapılan vahiy değil, 

“seçkin kulların kalbine gelen ilhamdır.”255 Allah onun başına gelecek olayları hızlı ve gizli bir 

şekilde kalbi veya nefsine aktararak telkinde bulunmaktadır.256 Ayrıca burada “evhayna (ََ َحي نا  ”(اَو 

                                                           
249 Elmalılı, VIIII/239-243. 
250 Bkz. 21.Enbiyâ:64; Mevdûdî, VII/132-133. 
251 Bkz. Abdülkuddus Bingöl, “İstidlal”, DİA, XXIII/323. 
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 İbn Kesîr, XV/8478.; er-Râzî, XXXI/175.; el-Maturîdî, et-Te’vîlât, XVII/221.; ez-Zemahşerî, el-Keşşâf, 

IV/758-760.  
253 Muhsin Demirci, Kur’an ve Yorum, İstanbul, Ensar Neş., 2006, ss.135-136. 
254 28.Kasas:7-9. 
255 er-Râzî, XXIV/229. 
256 et-Taberî, XX/20.; er-Râzî, VI/48.; Elmalılı, VI/175. 
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fiili kimi ayetlerde olduğu gibi257 “vahyetmek” manasından ziyade “ilham etmek” manasında 

kullanılmıştır.258 

“Derken kullarımızdan bir kul buldular ki biz ona katımızdan bir rahmet vermiş, kendisine 

tarafımızdan bir ilim öğretmiştik”259 ayetinde ise Kehf suresinin Hz. Musa’yı konu alan bir 

kıssasında  geçmektedir. Hz. Musa  bir kişiye, sahip olduğu ilmi öğrenmek için arkadaşlık 

etmek istemektedir. Bu kişinin kimi rivayetlere göre Hızır (a.s.), kimi  rivayetlere  göre ise salih 

bir kul veya peygamber olduğu nakledilmektedir.260 “Ona katımızdan bir rahmet vermiştik 

(ََ َِّعل ما َلَدُنا ناَهَُِمن   .cümlesi, bu kişiye öğretilmiş ilmin özel bir ilim olduğunu işaret etmektedir ”(َعلَّم 

Kimi tefsir âlimleri tarafından bu; “Allah katından verilen özel ilim, Allah’ın dilediği oranda 

bazı kullarına verdiği gaybî ve dolaysız bilgi türü, rabbanî olan, ilmi ledünnî, mukâşefe ilmi 

(ilm-i bâtın), eşyanın batınını (iç yüzünü) bilmek”261 olarak tanımlanmaktadır. “Ey Musa! Ben 

Allah (c.c.)’ın ilminden bana öğrettiği bir ilim üzereyim ki, sen onu bilmezsin. Sen de Allah 

(c.c.)’ın ilminden sana öğrettiği bir ilim üzeresin ki ben onu bilmem”262 hadisi, bu kişiye 

verilmiş ilmin peygamberlere verilenden farklı bir ilim olduğunu teyit etmektedir.263 Bazı 

âlimlerse bu ilmin; gayblara ait bir ilim olup ancak Allah’ın nasip etmesiyle bilinebileceğini, 

ihlas ve takvanın ürünü olduğunu, Allah’ın onu kendisine samimiyetle kulluk edip, kalbini 

bütün kötü sıfatlardan arındıranlara verdiğini, çalışmakla elde edilemeyeceğini 

                                                           
257 Örn. bkz. 5.Mâide:11; 8.Enfâl:12; 16.Nahl:68; 41.Fussilet:12; 99.Zilzâl:45. 
258 İbn Kesîr, II/679.; er-Râzî, XI/175.; Elmalılı, III/1843.; el-Maturîdî, et-Te’vîlât, IV/371-372. 
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 Kuşeyrî, Letâifu'l İşârât, thk. İbrâhim Besyuni, Kahire, el-Hey'etü'l-Mısriyyetü'l-Âmme li’l-Kitâb, 1981, 
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Tezi, Cumhuriyet Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Sivas, 2006, s.23.; İhyâu Ulûmi’d-Dîn, a.g.e., I/80.; 

Süleyman Uludag, “Ledün”, Tasavvuf Terimleri Sözlügü, İstanbul, Marifet Yay.,1995, s.335.; A. Kurtkan 

Bilgiseven, Önemi, Tarifi, Konusu ve Özellikleri ile İlm-i Ledün, Din Egitimi Arastırmaları Dergisi, İstanbul, 

1997, sayı: 4, ss.12-45.; er-Râzî, XV/222.; Elmalılı, V/371. 
262 Buhâri, “Tefsir”, 2.; Müslim, “Fezâil”, 170. 
263 Diyanet Kur’an Yolu Türkçe Meal ve Tefsiri, III/572. 
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söylemektedirler.264 Tüm bunların yanında Hz. Musa’nın arkadaşlık etmek istediği ilim sahibi 

kişi, Allah’ın sınırsız bilgisinin de kanıtı konumundadır.265 

Bir diğer örnek olan: “Süleyman: ‘Ey ileri gelenler! Onlar bana teslim olmadan önce 

hanginiz bana onun (kraliçenin) tahtını getirebilir?’ Cinlerden bir ifrit: ‘Sen yerinden 

kalkmadan ben onu sana getiririm ve şüphesiz ben, buna güç yetirecek güvenilir biriyim’ dedi. 

Kitaptan bilgisi olan biri: ‘Ben onu, gözünü kapayıp açmadan önce sana getiririm ’dedi”266 

ayetine bakıldığında kitaptan bilgisi olan kişinin, Hz. Süleyman’ın getirilmesini istediği Se’be 

melikesinin tahtını olağan üstü bir hızla getirdiği ayetin devamında anlatılmaktadır. Bu kişinin, 

Kehf suresinde olduğu gibi “mü’min kullardan olup istediğinin kabul olması için gerekli olan 

ve Allah tarafından bahşedilen bir takım nimetlere sahip olan bir kimse”267 olduğu rivayetlerde 

geçmektedir. 

Verilen örneklere bakıldığında mukâşefe, diğer ismiyle ilm-i bâtın, bazı kimselere kendi 

iradeleri dışında Allah tarafından bahşedilmektedir. Bu kimseler kalplerini kötü hasletlerden 

alıkoyup, Allah’ın emrettiği şekilde yaşadıkları için ve Allah’a yakınlıkları sebebiyle bu ilme 

vâkıf olmaktadırlar.268 Bu sebeple bu ilme sahip olan kimselerin özelliklerine binaen bazı 

hadislerde: 

“Mukâşefe ilmi (ilm-i bâtın) kibirli olan kimseye bahşedilmez.”269 

                                                           
264 Muhammed Ali es-Sabunî, Ahkâm Tefsiri, (terc. Mazhar Taşkesenlioğlu), İstanbul, Şamil Yay., 2011, III/453-

454.; İhyâu Ulûmi’d-Dîn, a.g.e., I/81.; es-Sabunî, Safvetü’t- Tefasir, III/441.; M. Öztürk ve arkadaşı, Zahir ve Bâtın 

İlmine Dair Bir Risâle(Takiyuddin İbn Teymiyye), İSTAM Tasavvuf İlmî ve Araştırma Dergisi, 2001, sayı:6, 

ss.265-302.; er-Râzî, XV/222-223.; İbn Kesîr, Hadislerle Kur’an-ı Kerim Tefsiri, X/5049. 
265 Albayrak, a.g.e., s.245.  
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268 İlmin Fazileti & İlim Kitabı, a.g.e., s.104. 
269 İhyâu Ulûmi’d-Dîn, a.g.e., I/80. 
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“Mukâşefe ilmi, kendisinde dünya sevgisi olup nefsanî arzuları peşinde koşan kimselerde 

bulunmaz.”270 

“İlim, dünya menfaatleri peşinde koşulduğu zaman yok olur.”271 

buyurularak bu ilme vâkıf olamayacak kimselerin özellikleri belirtilmektedir.272 

Peygamberlerin  sahip  olduğu  (vahiy  dışındaki)  vehbî  ilim  örneklerinden  devam 

edersek: “Andolsun! Biz Dâvûd’a ve Süleyman’a ilim verdik. Onlar: ‘Hamd, bizi mü’min 

kullarının  birçoğundan  üstün kılan Allah’a mahsustur’ dediler”273 ayetinin “…ilim verdik 

 ,cümlesi genel olarak; Hz. Davud ve Hz. Süleyman’ın adalet duygusu (َولَقَد َاَتَي ناََدَاُودَََوَُسلَي َمَنَِعل ما َ)

hüküm yeteneği ve hitabet gücü, dağların ve kuşların emrine verilmesi, Hz. Süleyman’ın 

hayvanların dilinden anlaması274, Hz. Davud’a verilen zırh yapma sanatı ve Zebur’u güzel sesle 

okuması, Hz. Süleyman’ın emrine rüzgârların verilmesi275 gibi Allah tarafından bahşedilen 

nimetler olarak yorumlanmaktadır. Başka bir rivayete göre yaşadıkları zaman dilimindeki 

insanların sahip olmadıkları ilimlere sahip olmalarıdır.276 Ayrıca ayetteki ilim ifadesi; “bu iki 

peygamberin sahip oldukları şeylerin Allah’ın bir lütfu olduğunun idrakinde olmaları”277 

şeklinde de yorumlanmaktadır. Ayette Hz. Davud’a ve Hz. Süleyman’a verilen nimetlerden 

öncelikle ilmin ifade edilmesi, ilmin yüceliğinin hepsinden yüksek olduğunu göstermektedir. 

İlim kelimesinin de ”ilmen (َ ِعل ما)” diye nekre ile belirsiz bir ifade şeklinde belirtilmesi, 

olağanüstü bir nimet olduğunun göstergesidir.278 Çünkü bu iki peygambere başkalarına 

                                                           
270 İhyâu Ulûmi’d-Dîn, a.g.e., I/80. 
271 İhyâu Ulûmi’d-Dîn, a.g.e., I/176.; İlmin Fazileti & İlim Kitabı, a.g.e., s.375. 
272 İlmin Fazileti & İlim Kitabı, a.g.e. s.104. 
273 27.Neml:15. 
274 Başka ayetlerde için bkz.38.Sâd:18-20; 21.Enbiyâ:78-80; Diyanet Kur’an Yolu Türkçe Meal ve Tefsiri, V/188-

189. 
275 Kutub, Fî Zilâl’il Kur’an, VII/18. 
276 et-Taberî, VI/266. 
277 Mevdûdî, IV/96. 
278 Elmalılı, VI/131.  
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verilmemiş olan bir mülk verilmiş ama onların mülke olan şükürleri, ilme olan şükürleri gibi 

olmamıştır.279 Onlar kendilerine bahşedilen bu ilim sayesinde mü’min kulların çoğundan üstün 

olduklarının farkındadırlar.280 

Başka bir örnek olan Kur’an’da anlatılan Hz. Yusuf’un kıssasınından alınan: “Olgunluk 

çağına erişince, ona hikmet ve ilim verdik281 ayetinde ilim kavramı için; “Allah tarafından 

bahşedilen kudret ve iktidar, nefsin hevasından ve onu lekeleyecek kusurlardan uzak durmak, 

olağanüstü bir nüfusa ve kavrayış üstünlüğüne sahip olmak”282 yorumları yapılmakta, bunların 

vehbî ilim olarak değerlendirildiği283 söylenmektedir. Buradaki ilim kavramının 

“peygamberliğin yanı sıra Hz. Yusuf’a verilen rüyaları yorumlama yeteneği”284 de olduğu 

söylenmektedir. Kur’an’da Hz. Yusuf’un rüya yorumlama yeteneği yanında başka 

peygamberlerin de rüya vasıtasıyla gayb ile alakalı bilgilendirildiğine dair ayetler mevcuttur.285 

Bu durumda rüya; uyarı veya müjde niteliklerine sahip bir vehbî ilim kaynağı olarak 

addedilebilmektedir.286 

Vehbî ilim örnekleri Kur’an’da, insan dışında diğer varlıklar üzerinde de görülmektedir. 

Örneğin “Rabbin, bal arısına şöyle ilham etti”287 ayetinde  arıya  ilham etmek; “fıtri ilham, 

sevk-i ilahi, içgüdü, Allah’ın çok özel bir şekilde manayı arının kalbine kuvvet ve hızla atması, 

öğretmesi, görevini yerine getirmek için ihtiyaç duyduğu beceri ve yetenekleri kendisine 

vermesi, ona gerekli olan ruh ve fıtratı verip açık bir vasıta olmaksızın gizli bir şekilde terbiye 

                                                           
279 er-Râzî, XVII/408-409. 
280 Diyanet Kur’an Yolu Türkçe Meal ve Tefsiri, V/188-189. 
281 12.Yusuf:22:” َ َوَِعل ما  َ ما بَلََغَاَُشدَّهَُاَتَي ناَهَُُحك  ََّ  “ َوَلَما
282 Mevdûdî, II/449.; er-Râzî, XVII/408-409.; Elmalılı, V/37. 
283 Elmalılı, V/37. 
284 Bkz. 12.Yusuf:101; Kutub, Fî Zilâl’il Kur’an, VIII/379.; Diyanet Kur’an Yolu Türkçe Meal ve Tefsiri, III/224. 
285 Bkz. 12.Yusuf:4,5,43,100; 37.Saffat 1020-113; 48.Fetih:27. 
286 İlyas Çelebi, “Rüya”, DİA, XXXV/307.; Elmalılı, V/4255.; Mustafa Abdürrâzık, ed-Dîn ve’l-Vahy ve’l-İslâm, 

Kahire, 1977, ss.45-80.; Yusuf Şevki Yavuz, “Vahiy”, DİA, XXXXII/442. 
287 16.Nahl:68: “... َِل َحىََربَُّكَاِلَىَاَلنَّح   ”َواَو 
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etmesi, o duygu ve sanatı kesin bir mükemmellikle öğretip belletmesi”288 manalarını 

barındırmaktadır. Yine Allah göklere, “yer ve göğün kanunlarının düzen içinde işleyişini 

sağlayan iç yasaları ve yaratılış amacını”289 bildirdiğini söylemektedir.290  

Tüm bunların yanında insana bahşedilen ilim, onu diğer canlılardan üstün kılarken291, sahip 

olduğu birtakım hasletler onu ilim elde yollarından uzaklaştırmakta, diğer varlıklardan daha 

aşağı mertebeye düşürüp, helakına sebep olabilmektedir. Örneğin Kur’an’da; Mekkeli 

müşriklerin “sayılarının ve mallarının çokluğuyla övündüklerinden, kendilerine gelen vahyi 

tanımayıp eski inançlarına güvendiklerinden, hidayet ve vahiy nurundan uzak bir ilme sahip 

oluşlarından”292 dolayı helak olduklarından bahsedilmektedir. İnsanın kendisine verilen ilmi 

sadece dünyevî hedefleri için kullanmaması gerektiğine de işaret edilmektedir.293 Bu sebeple 

Kur’an; “kendilerine gelen Kur’an’ı kabul etmeyip cahillik yapan, dünya hayatından başkasını 

arzu etmeyen ve kendilerinde bulunan ilim yeryüzüyle sınırlı olup, kâinatın özünü 

kavrayamamış sapık bilgi sahibi olanları”294 kınamaktadır. 

İnsanın fıtratına verilen duygulardan biri gazap diğeri şehvet duygusudur. Kur’an’da 

insanın, bu iki duyguyu Allah’ın kendisine emrettiği şekilde yaratılış maksadına göre 

kullanmadığında bu iki duygunun kölesi haline geldiği anlatılmaktadır.295 Bu durumda bu 

kişiler, farkında oldukları halde hayatlarını nefislerinin arzusuna göre Allah’ın emrettiği 

sınırların dışında yaşadıkları için Allah, onların hidayete giden yolları olan; kulak, kalp ve 

                                                           
288 ez-Zemahşerî, el-Keşşâf, II/417.; et-Taberî, XIV/93.; İbn Kesîr, V/428-431.; er-Râzî, V/486.; Kurtûbî, X/133. 

Alûsî, XVIIII/181. Kuşeyrî, Letâifu’l İşârât, II/306. Elmalılı, V/246. el-İsfehânî, s.1544. 
289 er-Râzî, VII/358.; Çağlayan, a.g.e., s.118. 
290 41.Fussilet:12. 
291 Bkz 2.Bakara:47,122; 6.En’âm:165; 7.Â’râf:69,140; 17.İsrâ:21,70; 23.Câsiye:16; 44.Duhân:30-33. 
292

 Bkz.40.Mü’min:82-83; Diyanet Kur’an Yolu Türkçe Meal ve Tefsiri, IV/681.; Elmalılı, VI/541.; er-Râzî, 

XVIIII/336. 
293 Bkz. 53.Necm:29-30. 
294 er-Râzî, XX/540.; Kutub, Fî Zilâl’il Kur’an, VIIII/420-421. 
295 Bkz. 45.Câsiye:23; İhyâu Ulûmi’d-Dîn, a.g.e., III/1434. 
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gözlerini şaşırtmaktadır.296 Kalplerin, kulakların ve gözlerin üzerindeki karanlık ve mührün 

açılması, sahiplerinin gerçekleri duyar ve anlar hâle gelmeleri ise takvâ297 sayesinde 

olmaktadır.298 Nitekim Kur’an’da şöyle buyrulmaktadır: “Ey iman edenler! Allah’a saygıda 

(takvada) kusur etmezseniz o size bir temyiz kabiliyeti verir, kötülüklerinizi örter ve sizi 

bağışlar…”299 Temyiz kabiliyetinden maksat; iyi, güzel ve doğruyu; kötü, çirkin ve yanlıştan 

ayırmasını sağlayan akıl, sezgi gücü ve vicdandır.300 Bir noktada temyiz kabiliyeti, mü’mini 

kâfirden ayıran özellikler yani; hidayet, iç genişliği, gönül huzurudur. Zirâ Allah bu güzel 

hasletleri mü’minlere vererek onların kalplerini zulmetten kurtarıp nurlandırmaktadır.301 

“Hakkı bâtıldan ayırabilecek bir çıkış yolu, kurtuluş”302 olarak da tanımlanan takva, insana 

problemlerin çözümünü sunmakta ve hayat yolunda yürürken önünü aydınlatan bir nur 

olmaktadır.303 

Kur’an’da kitaba vâris kılınan Hz. Peygamber zamanındaki Yahudiler, Hristiyanlar ve 

müşrik Arapların, kendilerine hak din İslâm geldiğinde kıskançlıkları, azgınlıkları, 

inatlaşmaları, çıkarlarına düşkünlükleri sebebiyle tefrikaya düşmemeleri öğütlenmektedir.304 

İnsanın kendisine verilen ilim elde etme yollarını ve kapasitesini kullanmasını engelleyen, ona 

hidayet yollarını kapatan hasletlerden biri de kibir ve gururdur. Kur’an kibirlenenlerin; Allah’ın 

ayetlerini yalanladıkları ve dikkate almadıkları, Allah’a ve çevresindeki insanlara kibirlerinde 

ısrar ettikleri, çevrelerindeki ayetlere karşı tefekkür etmedikleri için gaflette boğulduklarını 

                                                           
296

 Bkz. 17.İsrâ:46; 22.Hac:46; Kutub, Fî Zilâl’il Kur’an, VIIII/188-189.; İbn Kesîr, VIII/497-498.; Diyanet Kur’an 

Yolu Türkçe Meal ve Tefsiri, V/19-20.  
297

 Detaylı bilgi için bkz. 2.Bakara:177,189; 3.Âl-i İmrân:123; 4.Nisâ:1; 5.Mâide:8; 6.En‘âm:155; 7.Â‘râf:26; 

33:Ahzâb:70; 36.Yâsîn:45; 39.Zümer:33; 49.Hucurât:13; Süleyman Uludağ, “Takvâ”, DİA, XXXVIIII/484-486. 
298 Bkz. 2.Bakara:182; 5.Mâide:108; İhyâu Ulûmi’d-Dîn, a.g.e., III/1447.  
299 8.Enfâl:29: “... لَُكمَ  ََوَيَغ فَِر  َِءاتُِكم  ََسي  ََعن ُكم  وَيَُكف ِر   َ َفُرقاَنا َلَُكم  عَل  ََيَج  َتَتَّقُولَّلاَّ  ”ياََاَيُّهاََاَلَِّذيَنَاََمنُواَاِن 
300 Diyanet Kur’an Yolu Türkçe Meal ve Tefsiri, II/683. 
301 Bkz. 39.Zümer:22; er-Râzî, XI/299-300. 
302 et-Taberî, IV/208. 
303 Bkz. 57.Hadîd:2; 65.Talâk:2; Diyanet Kur’an Yolu Türkçe Meal ve Tefsiri, II/83. 
304 Bkz. 42.Şurâ:13-14; et-Taberî, VII/287., XXV/16-17.; ez-Zemahşerî, el-Keşşâf, III/400.; er-Râzî, XVIIII/437.; 

Elmalılı, VII/17.; İbn Kesîr, VIII/397-398. 
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söylemektedir.305 Bu sebeplerden dolayı Allah onların kalplerini mühürleyerek; kendi 

içlerindeki ve dış dünyadaki delilerden ibret almalarını, doğruyu kavrayıp benimsemelerini ve 

Kur’an’ın asıl manasını kavramalarını, duyularıyla algılamalarını zorlaştırarak ayetlerinden 

uzaklaştırmaktadır.306 Kur’an’ın; gözleri olduğu halde gerçekleri görmeyenleri kör, kulakları 

olduğu halde gerçeği anlamayanları sağır olarak nitelendirmesi bundandır.307 Söz konusu 

toplulukların ayetlerden uzaklaştırılmaları, onların kibir ve küfürlerine karşılık bir cezadır.308 

Kur’an bu toplulukların durumlarını tasvir ederek insanların; ayetleri düşünmelerini, onları 

doğru yolu bulmaktan uzaklaştıracak büyüklenmeden sakınmalarını ve Kitabın hükümlerine 

sıkıca sarılmalarını amaçlamaktadır. Ayrıca Hz. Peygamber ümmetinden büyüklenenlerin, 

Kuran’ın manalarını anlamaktan ve onun hakkından düşünmekten mahrum edildiklerini haber 

vermektedir.309 

Netice olarak insan zihni, metafizik âlemi ve onun niteliklerini vehbî ilim kaynakları olan 

vahiy ve ilham yoluyla kavramaktadır. Bunlardan vahiy sadece peygamberlere özgü, ilham ise 

hem peygamberler, hem de diğer insanlar ve varlıklar için mümkün olan bir ilim türüdür. Aynı 

zamanda bunlar gaybî bilgiye ulaşmanın da yollarıdır. İnsan ilim elde etme yolunda kesbî 

(beşerî) ilim kaynakları olan duyu organları ve akıldan yararlandığı gibi vehbî (ilahî) ilim 

kaynakaları olan vahiy ve ilhamdan da yararlanmaktadır. İnsanoğlu sadece kesbî (beşerî) ilim 

kaynaklarını kullandığı takdirde duyularla hissedilen âlemin ötesinde de gerçeklerin var 

olduğunu idrâk edemeyecek ve bilgisi yüzeysel bir alanın bilgisiyle sınırlı kalacaktır. Bu 

doğrultuda; sadece beşerî ilim elde etme kaynakları insana dünya ve âhiret saâdeti 

                                                           
305 Bkz. 6.En’âm:119; 7.Â’râf:146; 61.Saf:5; Diyanet Kur’an Yolu Türkçe Meal ve Tefsiri, II/589-590.; Bursevî, 

Rûhu’l- Beyân, VI/321-322-323.; Kutub, Fî Zilâl’il Kur’an, IV/418. 
306 Diyanet Kur’an Yolu Türkçe Meal ve Tefsiri, II/589-590.; Bursevî, Rûhu’l- Beyân, VI/321-323.; et-Taberî, 

IV/118-119.; er-Râzî, XI/64. 
307 2.Bakara:171; 7.Â’râf:179. 
308 er-Râzî, XI/64-67. 
309 Bursevî, Rûhu’l-Beyân, VI/321-323. 
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kazandırmamakta, ilâhî ilim kaynakları da yönlendirici olup, ahlâki kuralların ve değerlerin 

kaynağını teşkil etmektedir. Her iki yolla da insan; bilgi eksikliği veya bilgisizlik, tembellik, 

nefsâni istek ve arzular (hevâ), bencillik, taassup (körü körüne bağlılık), kibir, kıskançlık, zan 

gibi insanın aklını yanlış kullanmasına sebep olan faktörlerin yani doğru bilgi ve düşüncenin 

önündeki engelleri aşabilmekte ve hayatını ulaştığı hakikî ilmin üstüne inşa edebilmektedir. 
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II. BÖLÜM 

KUR’AN’IN İLME VERDİĞİ DEĞER 

A. KUR’AN’A GÖRE İNSAN İÇİN İLMİN DEĞERİ 

1. Kur’an’da İlim Gerçeği 

Sözlerin en güzeli olarak indirilen Kur’an, kendisini bir hidayet ve hakikat rehberi olarak 

tanıtmaktadır.310 O, bu yönüyle apaçık bir kitaptır ve onda şüpheye yer yoktur.311 Bu durumda 

Kur’an’ın kesin bir bilgiye dayanmayan hiçbir hakikate veya söylentiye değer vermeyeceği 

görülmektedir. Kur’an’da çok geniş bir anlam alanına sahip olan ilim kavramı genel itibariyle: 

1-Allah hakkında kullanıldığında; mutlak, şüphesiz, bütün detaylarıyla, gizli, aşikâr, gayb ve 

şehadet cihetiyle bilmek.312 

2-Allah’ın zatına ait ilim, vahiy, Kur’ân-ı Kerim, şeriat, din, ilm-i ledün, ilham, hikmet, mucize, 

nübüvvet, İslâm.313 

3-Kur’an’ın pratize edilmesini sağlayan ilim ve uygulamalar, yâni sünnet.314 

4-Allah’ın bazı peygamberlere bildirdiği sanat ve teknik gibi ilimler; gemi ve zırh yapımı, savaş 

alet ve teknikleri, eşyanın nakli, rüzgârı kullanabilme, kuşdilini anlama (hayvanlar hakkında 

bilgi sahibi olma), dağların tesbihini duyma, çeşitli varlıkları emrinde kullanabilme, düşmandan 

korunmak için sağlam ve geçilmez setler (barikatlar) yapma.315 

                                                           
310 39.Zümer:23. 
311 2.Bakara:2; 7.Â’râf:52; Diyanet Kur’an Yolu Türkçe Meal ve Tefsiri, II/532. 
312 Bkz. 2.Bakara:77, 216, 220, 232, 235, 255; 3.Âl-î İmrân:7, 29, 66, 140, 142. 
313 Bkz. 2.Bakara:55; 4.Nisâ:66; 7.Â’râf:7; 11.Hûd:14; 46.Ahkaf:23; 67.Mülk:26; Bilgiz, Kur’an’da Bilgi, a.g.e., 

s.39. 
314 Bkz. 2.Bakara:129, 151; 3.Âl-i İmrân:48; 4.Nisâ:113; 5.Mâide:4,110; Bilgiz, Kur’an’da Bilgi, a.g.e., s.39. 
315 Bkz. 2.Bakara:247; 12.Yusuf:68; 21.Enbiyâ:79-80; 27.Neml:15,16,40; Bilgiz, Kur’an’da Bilgi, a.g.e., s.39. 
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5-Gayb ve şehadet âlemine ilişkin ilim.316 

6-Meleklerin ilmi, dini anlama ve bilme kabiliyeti.317 

7-Yargılananlar arasında hüküm verme.318  

8-İlahî kitap.319 

9-Hz. Peygamber’in tecrübî bilgisi.320 

10-Allah tarafından peygamberlere öğretilen rüyâ tevili ilmi.321 

11-İlham.322  

12-İnsanların akli çabalarla ortaya koyduğu sanat, teknoloji ve bilgi.323 

13-Allah’ın hayvanlara ilham ettiği, onların da hayatlarını sürdürebilmek için sahip oldukları 

kuvvet, yetenek ve ilim.324  

14-İnsanın Allah’ı, ahireti ve kendi varlığını hakikatiyle bilmesi.325 

15-Dünyanın imârına yönelik her türlü faaliyet.326 

16-Maddî ve manevî varlıkların sahip oldukları değerleri bilmek.327 

17-Olayları doğru değerlendirebilmek.328  

18-Devleti ve insanları idare etme kabiliyeti, yâni yönetme sanatı.329 

                                                           
316 Bkz. 2.Bakara:33; 3.Âl-i İmrân:44; 6.En’âm:73; 11.Hûd:123; 9.Tevbe:94; 59.Haşr:22; Bilgiz, Kur’an’da Bilgi, 

a.g.e., s.39. 
317

 Bkz. 2.Bakara:31; 3.Âl-i İmrân:7, 18; 4.Nisâ:78,166,162; 6.En’âm:65,98; 8.Enfal:12; 15.Hicr:75; Bilgiz, 

Kur’an’da Bilgi, a.g.e., s.39-40. 
318 Bkz. 2.Bakara:213; 3.Âl-i İmrân:23; 5.Mâide:44, 45, 47, 95; 21.Enbiyâ:78; 24.Nur:48, 51; Bilgiz, Kur’an’da 

Bilgi, a.g.e., s.40. 
319 Bkz. 3.Âl-i İmrân:19, 61; 4.Nisâ:162;10.Yunus:93; 11.Hud:14; 13.Ra’d:37, 43; 16.Nahl:27; Bilgiz, Kur’an’da 

Bilgi, a.g.e., s.40. 
320 Bkz. 2.Bakara:151, 251; 4.Nisâ:113; 18.Kehf:66; Bilgiz, Kur’an’da Bilgi, a.g.e., s.40. 
321 Bkz. 12.Yusuf:5, 6, 21, 37, 43, 100; 17.İsrâ:60; 37.Saffat:105; 48.Fetih:27; Bilgiz, Kur’an’da Bilgi, a.g.e., s.40. 
322 Bilgiz, Kur’an’da Bilgi, a.g.e., s.40. 
323 Bkz. 27.Neml:33,40; 40.Mü’min:83; 41.Fussilet:15; 48.Kasas:78; 53.Necm:30; Bilgiz, Kur’an’da Bilgi, a.g.e., 

s.40. 
324 Bkz. 6.En’âm:38;16.Nahl:49, 68; 42.Şurâ:29; 45.Casiye:4; Bilgiz, Kur’an’da Bilgi, a.g.e., s.40.  
325 Bkz. 5.Mâide:83; 8.Enfal:34; 24.Nur:25; 39.Zümer:9; 41.Fussilet:3; Bilgiz, Kur’an’da Bilgi, a.g.e., s.40. 
326 Bkz. 2.Bakara:251; 5.Mâide:20; 9.Tevbe:18; 30.Rum:7, 9; Bilgiz, Kur’an’da Bilgi, a.g.e., s.40. 
327 Bkz. 2.Bakara:211, 248; 3.Âl-i İmrân:118, 190; 6.En’âm:65, 97, 98, 99; Bilgiz, Kur’an’da Bilgi, a.g.e. s.40. 
328 Bkz. 3.Âl-i İmrân:13; 12.Yusuf:111; 24.Nur:44; 59.Haşr:2; 79.Naziat:26; Bilgiz, Kur’an’da Bilgi, a.g.e. s.40. 
329 Bkz. 2.Bakara:102; 5.Mâide:20, 44; 12.Yusuf:101; 17.İsrâ:24; 40.Mü’min:29; Bilgiz, Kur’an’da Bilgi, a.g.e., 

s.40. 
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19-Dünya ve ahiret saadetine ulaştıran faydalı, ahlakî ve imanî değerler yüklenmiş her türlü 

ilim, müminin iman ruhuyla elde ettiği bilgi.330 

anlamlarına gelmektedir. Görüldüğü üzere Kur’an’da ilim kavramı bir yönüyle fiziksel âlemi 

kuşatırken, bir yönüyle de metafiziksel âlemi kuşatmaktadır. Çünkü insan iki bilgi türüne de 

ihtiyaç duymaktadır. Nitekim yaratılan ilk insan Hz. Âdem’e, yaşayacağı yeryüzüyle alakalı 

var olanların bilgisi kadar ilahî bilgi de verilmiştir.331 Bu da Kur’an’ın ilme olan bütüncül 

yaklaşımını tekrar gözler önüne sermektedir. 

Kur’an’da ilim, üstünlük ölçütü olarak görülmektedir. Kur’an’, “Hiç bilenlerle bilmeyenler 

bir olur mu?”332 diyerek ilmi cehaletin üstüne yerleştirmekte; ilmi gören göze, cehaleti ise 

körlüğe benzetmektedir.333 Ayetteki “bilmeyenler” ile kibir, kıskançlık vs. gibi duygulara göre 

objektif hüküm vermeyen; “bilenler” ile akıl ve bilgiye, doğrulara göre hüküm verenler 

kastedilmektedir. Aslında onlar bilginin bilgisizlikten daha iyi olduğunu bilmekte fakat üstünde 

yeterince düşünmemektedirler. Kötü duygular kalplerini kör ettiği için bilgisizliği erdem 

zannetmektedirler. Ayrıca bu ayet, ilmin Allah katında mutlak bir değer olduğuna da işaret 

etmektedir.334 Bu değerin en büyük göstergelerinden biri “Yaratan Rabbinin adıyla oku! Oku! 

Rabbin karşılıksız iyilik ve ihsan sahibidir”335 ayetidir. Bu ayetler Hz. Peygamber’e inen ilk 

vahiy olup ona ve onun şahsında tüm müslümanlara okumayı emretmekte, ilimde gelişip 

yetkinleşmeye teşvik etmektedir.336
 Ayette insana emredilen okumanın konusu 

belirtilmemektedir. Çünkü ondan, başta kendisine indirilen vahiy ve kozmik evrendeki ayetler 

olmak üzere okuması, yani üzerinde inceleme yapıp zihin yorarak hakkında bilgi edinmesi, ders 

                                                           
330 Bkz. 2.Bakara:12, 26; 10.Yunus:5; 39.Zümer:9; 42.Şura:8; 43.Fussilet:3; Bilgiz, Kur’an’da Bilgi, a.g.e., s.40. 
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335 96.Alak:1-3. 
336 Ayrıca bkz. 2.Bakara:31. 



55 

 

ve ibret alınması gereken her şeyi tanıması, hakikatini anlayıp kavraması istenmektedir. Kuşku 

yok ki yaratanı tanımak, ilmin temelini teşkil etmektedir.337 

Kur’an’a göre iyilik, doğruluk, güzellik ve iman ilme dayandırılırken; kötülük, cehalet ve 

iman etmeye hazır olmayış da ilmin yokluğuna dayandırılmaktadır.338 Çünkü ilahî bilgiye 

muhatap olan ve onun doğruluğuna inananlar ancak ilim sahipleridirler. Nitekim “ilim 

sahipleri” ifadesi genel olarak; hak bilgisiyle donananlar, ilahi kitapları çok iyi bilen, onların 

lafız ve manalarından hüküm çıkarabilenler, Allah’ın ulûhiyetini, birliğini, tekliğini, insanın 

yapısı ve kulluk gerçeğini bilenler; vahyin, kitabın, din ve şeriatın ne olduğunu anlamış, 

peygamberlik delillerini öğrenmiş, İslâm dini ve Hz. Peygamber’in peygamberliği hususunda 

kendilerine apaçık deliller, engin mucizeler gelen kimseler şeklinde tefsir edilmektedir.339 

Bunun yanında hiçbir dünya görüşü, Kur'an’ın verdiği kadar ilmin peşinden koşmayı bireysel 

ve toplumsal sorumluluk kılıp, araştırmaya, incelemeye, akletmeye ve düşünmeye aynı ahlakî 

ve dinî anlamı vermemektedir. O, ilmin insan için bir değer olduğunu ve “her bilenden daha 

iyi bir bilen”340 olduğunu belirtmektedir. En yüce ilim Allah’a aittir. İlim, Allah’ta nihayet 

buluncaya kadar her ilim sahibinin üstünde bir bilen olacaktır. Allah’ın kullara ihsan ettiği 

derecelerin en üstü ilimdir.341 

Kur’an’da; ilmin değerine ithafen okumayla ve yazmayla alakalı malzemelerin konu 

edildiği görülmektedir. Kitap, satır, sâhife, siccil, kalem (kırtas), rakk (yazı yazılan ince deri) 

gibi kavramlar bunun örneklerindendir.342 Bu malzemelerin değerinin anlaşılması adına onlara 

yemin edilmektedir. Allah onlara yemin etmekle beraber insanoğlundan onlara gereken önemi 

                                                           
337 Diyanet Kur’an Yolu Türkçe Meal ve Tefsiri, V/651-653. 
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vermesini, onları gereği gibi araştırıp, kullanmasını istemektedir. Bir rivayete göre yemin edilen 

her bir varlığın bir ilim dalının anahtarı nezdinde olduğu söylenmektedir.343 

Kur’an, daha önce belirtildiği üzere ne konuda olursa olsun bir hakikate dayanmadan veya 

bilgi sahibi olmaksızın ortaya atılan bir bilgiye değer vermemektedir. Bu tür bilgiyi cehaletle 

eşit tutmaktadır.344 Kur’an’a göre beşerî olduğu kadar ilahî alanda da bilgi sahibi olmaksızın 

akıl yürütülmemeli, düşünülmemeli ve tartışılmamalıdır.345 Aksi bir tutum Kur’an’da 

eleştirilmektedir.346 Ona işitme duyusu, gözler ve kalp bahşedildiğini; sorgulamadan bir şeyin 

arkasına düştüğü zaman kulakları, gözleri ve kalbinin bundan sorumlu olacağını ifade 

etmektedir.347 Kur’an pek çok yerde basiret sahiplerine hitap etmekte, olayların arkasındaki 

hakikate ulaşabileceklerini söylemektedir.348 Ayrıca çoğu ayette; bakma, müşahede etme ve 

gözlemlemenin, ilim elde etmedeki fonksiyonunu vurgulamakta, olaylara bakıp onlardan sonuç 

çıkarmaya çağırılmaktadır.349 Devenin yaratılışına, göğün yükseltilişine, dağların nasıl 

dikildiğine ve yeryüzünün nasıl döşendiğine ibretle bakılması tavsiye edilmektedir.350 

Bakıldığı zaman Kur’an için bir bilgiye dayanmadan, Allah’ın yolundan alıkoymak için 

söylenen sözlerin asla bir değeri yoktur. Bu tarz davranış ve söylem içerisinde olanlar cahilce 

bir tutum içinde olup kendi arzularına uymaktadırlar.351 Kur’an’a göre; hakikati görmezlikten 

gelen352, bilgisizce Allah’a karşı yalan uyduran353, arzularına uyarak beyinsizce bir tutum içine 

                                                           
343 Bilgiz; a.g.e., s.236. 
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giren354, bir bilgisi, rehberi ya da aydınlatıcı bir kitabı olmadan sadece sapkınlık için söz 

söyleyenler355 gerçekten kaybedecek ve Allah tarafından doğru yola iletilmeyeceklerdir.356 

Kur’an,  kötülediği bu tutuma sahip olmayan kimseleri övmekte, hakikate erişebilmek için 

yeryüzüne ve insanın iç âlemine yerleştirdiği örnekleri gerçek anlamda anlayan ve saygı 

duyanların ancak ilim sahipleri olduğunu söylemektedir.357
 Nitekim “İnsanlardan, 

(yeryüzünde) hareket eden (diğer) canlılardan ve hayvanlardan yine böyle çeşitli renklerde 

olanlar vardır. Allah’tan kulları içinde âlim olanlar korkar. Şüphesiz Allah mutlak güç 

sahibidir, çok bağışlayandır”358 ayetinde bu durum vurgulanmaktadır. Bu ayette “haşyet” 

kelimesi; “Allah’ın büyüklüğü karşısında duyulan korku, zarar görmekten değil kulluğun 

hakkını verememekten kaynaklanan endişe” anlamına gelmektedir. Kur’an burada ilmin 

değerine tekrar vurgu yapmaktadır. Ayette “âlimler” şeklinde çevrilmiş “ulemâ” kelimesi; “bir 

şeyi derinlemesine tanıyıp mahiyetini idrak eden, bir konuda kesin bilgiye ulaşan, bir işin 

hakikatine nüfuz eden” manalarına gelmektedir. Burada da Allah’a saygı ve haşyet duyma 

konusunda ön plana çıkan kişilerin âlimler olduğu ve onların, zihnî çabaları sonucu Allah’ın 

evrendeki kudretinin delillerinden sonuçlar çıkarabilme düzeyine erişebilmiş kişiler olduğu 

anlaşılmaktadır. Bunun yanında âlimler, Allah’ın kudretiyle neler yapabileceğini bildikleri için 

Allah’ın cezalandırmasına karşı haşyet duymaktadırlar. Sahabe ve tâbiîn âlimlerinin büyük 

çoğunluğu da ne kadar bilgili olurlarsa olsunlar, Allah’a saygı hususunda mesafe kat edememiş 

kimselerin âlim olarak nitelenemeyeceğini söylemektedirler.359 Ayrıca bazı ayetlerde 
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“korkmak” ve “bilmek” fiillerinin ardı ardına kullanılması, hakikî ilim sahibi olmanın, ardından 

Allah’a saygı ve haşyeti getireceğini teyit etmektedir.360 

Kur’an, ilim sahiplerini övmenin yanında ilmi aramayı, öğrenmeyi, öğretmeyi ve 

bilmediğini sormayı da öğütlemektedir. “Mü’minlerin hepsi toptan seferber olacak değillerdir. 

Öyleyse onların her kesiminden bir grup din konusunda köklü ve derin bilgi sahibi olmak ve 

döndükleri zaman kavimlerini uyarmak için geri kalsa ya! Umulur ki sakınırlar”361 ayetinde; 

Kur’an’da ilme verilen önemden dolayı seferberlik anında bile her kabileden bir grubun savaşa 

gönderilmeyip ilimle uğraşması istenmektedir. Bu insanlar ilimle uğraşıp, bilgi sahibi oldukları 

için savaştan dönenlere bilgilerini aktarıp toplum düzeninin ve huzurunun sağlanmasına katkıda 

bulunmuş olacaklardır.362  

“Eğer bilmiyorsanız ilim sahiplerine sorun”363 ayeti ise; ilmin ne kadar değerli olduğunu, 

bir konuda yeterli bilgiye sahip olunmadığında o konuda ehil olanlara yani o konuyu iyi 

bilenlere sorulması gerektiğini, bir konuda doğru ve yeterli bilgi edinmeden görüş ileri 

sürmenin yanlış bir tutum olduğunu ifade etmektedir. Ayette müşriklerin doğru inanç 

konusundaki samimiyetsizliğine de işaret edilmektedir. Çünkü onlar, önceki devirlerde de 

insanlar arasından peygamberler gönderilip gönderilmediğini, “ilim sahibi” olanlara sorup 

öğrenme imkânları varken bunu yapmadan Hz. Peygamber’in peygamberliğini peşinen inkâr 

etmişlerdir.364 Öte yandan bildiği hakikati söylemeyenler ve gizleyenlerin hepsi Kur’an 

tarafından kınanmaktadır.365 Dünya menfaati için Tevrat, İncil ve Kur’an’daki hakikatleri 
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açıklamayanlar, yâni ikrar ve itiraf etmeyip ihtiyaç anında söylemeyenler, yaymayanlar yahut 

yayılmasına engel olanlar, onları tamamen veya kısmen değiştirip karıştırmak gibi yollarla 

gizleyenler, Kur’an’a göre çok şiddetli azabı hak etmektedirler.366 Bununla beraber “Bilgisini 

gizleyen kimseye Yüce Allah ateşten gem vurur”367 hadis-i şerifiyle ilmini gizleyen, aktarmayan 

kişinin davranışının sonucu gösterilmekte; “Hediyelerin en güzeli; ilmi dinleyip, anlayıp, bu 

ilmi olduğu gibi müslüman kardeşine öğretmendir. Bu, bir yıllık nafile ibadete denktir”368 ve 

“Allah’a yemin ederim ki Allah’ın senin vasıtanla bir kişiyi doğru yola iletmesi, senin için 

dünya ve dünyanın içinde bulunanların tümünden daha hayırlıdır”369 hadis-i şerifleriyle de 

ilmini başkalarına aktarabilenlerin fazileti vurgulanmaktadır. 

İnsana öğrenmeyi, öğretmeyi, ilmi aramayı emrettikten sonra Kur’an, en önemli düstur 

olarak insandan iman ettikten sonra ilmini hayatına ve çevresine aksettirmesini istemektedir. 

Böylelikle insan sâlih kimseler zümresine katılabilmektedir.370 “Kendiniz unuttuğunuz halde 

insanlara iyilik yapmalarını mı emredersiniz? Aklınızı kullanmıyor musunuz?”371 ayetinde 

muhatap alınan topluluğa (Yahudiler), kendilerine gönderilen kitaba (Tevrat’a) inanıp, onunla 

amel etmeleri, gerek sözlerive gerekse davranışlarıyla Allah’ın emrettiği şekilde yaşamaları 

emredilmektedir. Ancak onların başkalarına iyiliği emrederken kendilerini unuttukları yani 

onların kendi yaşayışlarının bilgileri ve sözleriyle çeliştiği, samimi dindarlık hislerini 

kaybettikleri belirtilmektedir. Onların böyle bir çelişki içinde yaşamaları “Yapmadığınız şeyleri 

yaptık demeniz, Allah katında büyük bir gazaba neden olur”372 ayetinde de görüldüğü üzere 
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Kur’an tarafından reddedilmektedir. Ardından gelen “Aklınızı kullanmıyor musunuz?” ifadesi 

ise takındıkları bu çelişkili tutumun akla aykırı olduğunu göstermektedir.373 

“Vaktiyle Allah kendisine kitap verilenlerden (âlimlerden) ‘muhakkak kitabı insanlara 

açıklayıp anlatacaksın, onu gizlemeyeceksin’ diyerek teminat almıştır”374 ayetinde muhatap 

alınan topluluklardan (Yahudiler ve Hristiyanlar) alınan teminat; kendilerine indirilen kitabı ve 

içerisindeki bilgileri insanlara açıklamayı, gizlememeyi, gereklerini yerine getirmeyi 

gerektirmektedir. Fakat onlar verdikleri sözü göz ardı etmiş, ayetleri görmezden gelmiş, 

yükümlü tutuldukları sözleri hatırlamak istememişlerdir. Üstlerindeki bu ahit onlar için bir 

sorumluluk olmaktan çıkıp sadece sırtlarında taşıdıkları bir yük haline geldiği için onlar, 

“sırtına kitap yüklenmiş merkeplere”375 benzetilmişlerdir. Kur’an’ın uyarısı sadece kendisine 

Tevrat ve İncil verilen Yahudi ve Hristiyanlara yönelik bir uyarı değil, tüm insanlığı kuşatan 

bir uyarı niteliğindedir.376  

Bunların yanında: “Kul bildiği ilme göre davranmadıkça âlim olamaz.”377 

“Yalnız şu iki kimseye gıpta edilir: Allah’ın kendisine ihsan ettiği malı hak yolunda 

harcayıp tüketen kimse ile Allah’ın kendisine verdiği ilimle yerli yerince hükmeden ve onu 

başkalarına da öğreten kimse.”378 

“Öğrenip amel eden ve öğrendiklerini öğreten bir kimse, gökler âleminde hayırla yâd 

edilir.”379  

“Mü’minin, dinlediği hayırlı bir kelimeyi başkasına öğretmesi ve onunla amel etmesi, bir 

senelik (nafile) ibadetten daha hayırlıdır”380 hadisleri, aynı şekilde hakikî ilim sahibi olmanın 
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bir diğer şartının da ilimle amel etmek olduğu ve ilmin amel olmadan bir anlam ifade 

etmeyeceğini göstermektedir. 

Son olarak; insanın nasıl bir yapıya sahip olduğunu bilen Yüce Allah, insana gerekli olan 

her türlü bilgiyi kitabında bildirmektedir. Fiziksel ve metafiziksel varlık sahasının düşünülmesi 

ve bunun sonucunda imana ulaşılması, Kur’an’da emredilmektedir. Dolayısıyla Allah’ın varlığı 

ve birliğinin ilmine delalet eden alametlerin bulunduğu âleme, onu düşünen akla ve aklın 

edindiği ilme Kur’an’da biçilen hedef; Allah’a iman ve hakikî manada kulluk etmektir. Bu vasfı 

taşımayan ilim ise Hz. Peygamber tarafından faydasız ilim olarak ifade edilip, Kur’an’da 

cahillik olarak addedilmektedir. 

2. Kur’an’da İnsan Gerçeği 

“İnsan kimdir ve nasıl bir varlıktır?” sorusuna tarih boyunca çeşitli sistemler ve disiplinler 

tarafından cevap aranmaktadır. Fakat insan yapısının tam anlamıyla bilinemezliği sebebiyle 

ortak bir cevap ortaya çıkmamaktadır. Buna rağmen tanımlama çabaları devam etmektedir; 

çünkü insanın kendisini bilmesi en öncelikli ihtiyaçlardandır.381 İnsan kendini tanıdıktan sonra 

evreni ve yaratıcısını tanıyabilmektedir.382 “Nefsini bilen Rabbini bilir” sözü de bu durumu 

destekler mahiyettedir.383  

Âlem yoktan var edildiği gibi hiç kuşkusuz insan da yoktan var edilmiştir.384 Hikmeti 

gereği, yaptığı her şeyi belli bir nizama göre yaratan Yüce Allah, varlığa getirdiği herşey gibi 

insanı da güzelliğin ve mükemmelliğin zirvesinde yaratmıştır. Öyle ki O’nun yaratmasında ve 

yarattıklarında hiçbir kusur ve bozukluk mümkün değildir.385 
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Kur’an, insanın kendisini tanıması için bir fırsat ve yol gösteren bir kılavuzdur. Nitekim 

her şey gibi insanı da eşsiz güzellik ve nizam içerisinde yaratan Allah, “Andolsun, biz insanı, 

çamurdan (süzülmüş) bir özden yarattık. Sonra onu az bir su (meni) hâlinde sağlam bir 

karargâha (ana rahmine) yerleştirdik. Sonra bu az suyu ‘alaka’ hâline getirdik. Alakayı da 

‘mudga’ yaptık. Bu ‘mudga’yı da kemiklere dönüştürdük ve bu kemiklere de et giydirdik. 

Nihayet onu bambaşka bir yaratık olarak ortaya çıkardık. Yaratanların en güzeli olan Allah'ın 

şânı ne yücedir! Sonra (ey insanlar) siz bunun ardından muhakkak öleceksiniz. Sonra yine 

muhakkak siz, kıyamet gününde (tekrar) diriltileceksiniz”386 ayetleriyle insanın neden ve nasıl 

yaratıldığının merhalelerini, kim tarafından yaratıldığını ve öldükten sonra tekrar diriltileceğini 

açıklayarak insanoğlunun hayat macerasını aktarmaktadır. 

Kur’an’da insan, bütün yaratılmışlar arasında en üstün varlık konumunda olup, fıtratı, 

davranışları ve sorumlulukları açıklanmaktadır.387 Kur’an’da insanın üstünlüğünden bahseden 

birçok ayet bulunmaktadır. Bunlardan biri de şudur: “Biz, hakikaten insanoğlunu şan ve şeref 

sahibi kıldık. Onları, (çeşitli nakil vasıtaları ile) karada ve denizde taşıdık. Kendilerine güzel 

güzel rızıklar verdik, yine onları, yarattıklarımızın birçoğundan cidden üstün kıldık.”388 

Buradaki üstünlükten kasıt ilk olarak; insanın insan olması hasebiyle üstünlüğüdür ki bu, 

üstünlüklerin en genişi, en eskisi ve en devamlısı kabul edilmektedir. İkincisinin, inancından 

kaynaklanan üstünlük, üçüncüsünün ise çalışmalarının sonucu elde ettiği üstünlük389 olduğu 

belirtilmektedir. İnsanın bu üstünlüğünün sebebi; “eşyanın gerçeklerini aslına uygun olarak 

kavrama yeteneği olan akıl gücü” olarak da tanımlanmaktadır. Bu yoruma göre Allah’ı 

tanımanın aydınlığı akla doğmaktadır. Akıl yeteneği; madde ve mâna âleminin sırlarına ulaşan, 

sahip olduğu bilgi sayesinde Allah’ın ruhlar ve cisimler âleminde yarattığı varlık türlerini 

                                                           
386 23.Müminûn:12-16.  
387 Bkz. Izutsu, Kur'an'da Tanrı ve İnsan, a.g.e., ss.123-124. 
388 17.İsrâ:70. 
389 Abdullah Draz, İslâm’ın İnsana Verdiği Değer, (terc. Nureddin Demir), İstanbul, Kayıhan Yay., 1983, s.45. 
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kuşatan güçtür. Buna sahip olan insan da bu âlemdeki bütün varlıkların en değerlisi 

olmaktadır.390 Bunun yanında insan, kendisine verilen bu akıl yetisi ve tefekkür kabiliyeti 

sayesinde yaratıcısını bulma gücüne erişebilmekte, Allah’ın nazarında diğer yaratılmışlardan 

farklı bir yere sahip olmaktadır. Çünkü insan dışında diğer varlıkların itaati akla dayalı değil, 

aksine fıtridir.391 Örneğin; bir hayvanın otlaması, yatması, kalkması vb. hareketleri, onun 

Rabbini tespih etmesidir; bir ağacın çiçek açıp meyve vermesi onun ibadetidir; gökyüzünün 

gürlemesi Allah’ı zikretmesidir. Buna mukabil, insanın itaat ve ibadeti tamamen akıl 

odaklıdır.392 

İnsana verilen bir diğer kabiliyet ise konuşma kabiliyetidir. Hayvan ve bitki âlemi 

duygularını net bir şekilde ifade edemezken, insanoğlu her türlü duygu ve düşüncesini ifade 

edebilmektedir ve bu, insana bahşedilen üstünlüğün göstergelerinden biridir.393 Bununla 

birlikte, mikro canlılardan makro canlılara kadar her şeyin rızkını temin eden Yüce Allah, ayette 

belirtildiği gibi insanı da en güzel şeylerle rızıklandırmaktadır. İnsan bu yönüyle de yaratıcının 

ikramına mazhar olmaktadır.394 

Genel olarak tefsir kaynaklarında, İsrâ suresi 70. ayette zikredilen “ََ نا م   ”(kerramnâ) َكرَّ

ifadesiyle insana üstünlük kazandıran özelliklerin; akıl, zekâ, temyiz gücü, düşünme, konuşma, 

yazma gibi çeşitli psikolojik ve fizyolojik özellikler, estetik zevkler, ahlâkî yatkınlıklar, canlı 

                                                           
390 er-Râzî, XXI/13.  
391

 Mehmet Sarı, “Kur'an Işığında İnsanın Yaratılış Gayesi”, Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 

Erzurum, 2011, Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, s.27.; İbn Âşûr, İslam, İnsan ve Toplum Felsefesi, (terc. 

Vecdi Akyüz), İstanbul, Rağbet Yay., 2000, s.63. 
392 Her varlığın kendine özgü bir dille Allah’ı tespih ettiğini ifade eden ayet için bkz. 17.İsrâ:44.; Ayrıca bkz. et-

Taberî, XIV/605-607.; Mâtürîdî, Te’vilâtü Ehl-i Sünne, III/178. 
393 Abdurrahman Kasapoğlu, Kur’an-ı Kerim’de İnsan Psikolojisi, Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tez, On Dokuz 

Mayıs Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Samsun, 1993, s.24.; Yusuf Alan, Lisan ve İnsan, İzmir, T.Ö.V. 

Yay. 1994, s.14.; Mâtürîdî, Te’vilâtü Ehl-i Sünne, III/178. 
394 Bkz. 17.İsrâ:70; Mâtürîdî, Te’vilâtü Ehl-i Sünne, a.g.e., III/178. 
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ve cansız varlıklar üzerinde tasarruf yetkisi, ekonomik faaliyetlerde bulunma özelliği, şehirler 

ve uygarlıklar kurma kabiliyeti olarak izah edildiği görülmektedir.395 

İnsanın üstünlüğü, maddî olarak yaratıldığı ve şekillendirildiği toprak396, çamur397 ve 

balçıktan398 ziyade sorumluluğundan kaynaklanmaktadır. İnsanın bu sorumluluğu, kendi 

iradesi ile “emaneti” üstlenmesi ile başlamaktadır. Bu durum Kur’an’da şu şekilde ifade 

edilmektedir: “Biz emaneti; göklere, yere ve dağlara teklif ettik de onlar bunu yüklenmekten 

çekindiler,(sorumluluğundan) korktular. Onu insan yüklendi.”399 Ayetteki “emanet” 

kelimesinin; “itaat, din, akıl, hilâfet, adalet, farzlar ve hadler, mükellefiyetler, mârifetullah, 

namaz, hac gibi ibadetler, insanların birbirlerine bıraktıkları türden emanet, erkek ve kadının 

avret mahalli ve bunun korunması (iffet), tevhid, ilâhî isimlerin ve sıfatların tecellisi, 

yeryüzünde ahlâka dayalı bir sosyal düzen kurma görevi” şeklinde tefsiri yapılmaktadır. Kısaca 

“emanet” kelimesi; insana ait korunması gereken değerler bütünü yani Allah’ın emir ve 

yasakları, hilafet, insanın yükümlü olduğu herşey, farzlar, Allah’a itaat etmek, namaz ve diğer 

ibadetler gibi çok geniş bir anlam yelpazesine sahiptir. Varlıkların emaneti yüklenmekten 

kaçınması ise emanetin ne derece büyük olduğunu kanıtlamaktadır.400 İnsanın, diğer varlıkların 

üstlenemeyeceği bir sorumluluğu üstlenmesi, birtakım üstün vasıflarla donatılmasına sebebiyet 

vermektedir. Bu vasıfların ilk ve en mühim olanı ise insanın yeryüzündeki halîfeliğidir.401  

                                                           
395 et-Taberî, XVII/5.; el-Kurtubî, el-Câmiu li Ahkâmi’l-Kur’ân, X/293-294. VII/97.; es-Sâbûnî, Saffetü’t-Tefâsîr, 

II/170.; Vehbe ez-Zuhaylî, et-Tefsîrü’l-Münîr fî’l-Akîdeti ve’l Şeriati ve’l-Menhec, Şam, Dâru’l-Fikr, 2009, 

VII/131. 
396 3.Âl-i İmrân:59; 18.Kehf:37; 22.Hac:5; 30.Rûm:20; 35.Fâtır:11; 40.Mü’min:67. 
397 15.Hicr:26-27, 33;55.Rahmân:14. 
398 15.Hicr:26, 27, 33.  
399 33.Ahzâb:72. 
400 Esed, Kur’an Mesajı, III/1288.; el-İsfehânî, s.35.; er-Râzî, XXV/235.; Âlûsî, Rûḥu’l-Meʿânî Fî Tefsîri’l-Ḳur 

âni’l-ʿAẓîm ve’s-Sebʿi’l-Mesânî, Dâru’l İhyâi-Türâsil-Arabî, Beyrut, tsz. XXII/99-102.; et-Taberî, XI/197-202.; 

Kuşeyrî, Letâifu'l İşârât, III/46.; Fazlurrahman, Ana Konularıyla Kur’an, a.g.e., s.53.; Münür Tezcan, Kur’an’da 

İnsanın İç Denetimi, Erciyes Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yayımlanmış Doktora Tezi, Kayseri, 2019, 

s.100.; el-Kurtubî, XIV/255.  
401 Draz, a.g.e. s.45. 
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Halîfe kavramı sözlüklerde; “kendinden öncekinin ardınca gelip sonra onun yerine geçen, 

başkası adına onun görevini üstlenen kişi”402 anlamına gelmektedir. Başka kaynaklarda; Hz. 

Âdem ve zürriyeti403,  daha önceleri yeryüzünde bulunan meleklerin semaya alınmaları üzerine 

onların yerine geçen Hz. Âdem ve zürriyeti404, hakkın gerçekleştirilmesi ve yeryüzünün imarı 

hususunda babaları Hz. Âdem’e ve ardından birbirlerinin yerine geçmek suretiyle halîfelik eden 

insanoğlu405, insanlar arasında hüküm vermede, ahkâmını ikame etmede Allah’a halîfelik 

yapacak olan Hz. Âdem ve evladından onun yerine geçecek olan406 gibi anlamlara geldiği 

söylenmektedir. Hz. Âdem’in şahsında insan için kullanıldığı ve makam sahibi birinin yerine 

geçen ve onun yetki, yükümlülük ve sorumluluklarını taşıyan407 anlamında kullanıldığı da ifade 

edilmektedir. Başka bir yorumda; “insanın Allah’ın halîfesi olmasının mutlak bir otorite olduğu 

anlamına gelmediği, onun sadece Allah’ın temsilcisi olduğu ve Allah’ın kendisine verdiği güç 

dışında hiçbir güce sahip olmadığı, görevinin ise temsil ettiği otoritenin isteklerini yerine 

getirmek olduğu”408 belirtilerek bir bakıma insanın, mesuliyet yüklenmiş olan bir varlık olduğu 

açıklanmaktadır. Yapılan tanımlamalara bakıldığında, halîfe kavramıyla tüm insanoğlunun 

kastedildiği görülmektedir. İnsan için bu halîfelik görevi; yeryüzüne sahip çıkma, onu imâr 

etme ve yönetme manâlarını barındırmaktadır. Bu durum, insanı sorumsuz bir varlığın aksine 

sorumlu bir varlık haline getirmektedir.409 Halîfelik görevinden dolayı varlıkların en şereflisi 

addedilen insanın, üzerindeki bu sorumluluğu yerine getirebilmek adına, Allah’ın emrettiği 

                                                           
402 el-İsfehânî, s.162.; İbn Manzûr, IX/81-82.; Daha geniş bilgi için bkz. Veysel Güllüce, İnsan Allah’ın Halîfesi 

midir? ATAÜİFD Yay. 2001, ss.169-173.; Muammer Esen, İnsanın Halîfeliği Meselesi, AÜİFD Yay. 27(1), 2004, 

ss.15-20. 
403 et-Taberî, I/476.; er-Râzî, XI/13.; el-Kurtubî, X/293-294. 
404 el-Kurtubî, X/293-294.  
405 et-Taberî, I/476.; er-Râzî, XXI/13.; Zuhaylî, I/135.  
406

 et-Taberî, I/476.; er-Râzî, XXI/13.; el-Kurtubî, X/293-294.; İsmail Hakkı Bursevî, Muhtasar Ruh’ul Beyân 

Tefsiri, ihtisar eden: Muhammed Ali es-Sabûnî, (terc. Abdullah Öz vd.) İstanbul, Damla Yayınevi, 2012, I/113. 
407 et-Taberî, I/476.; M. Zeki Duman, Beyanü’l Hak (Kur-an-ı Kerim’in Nüzul Sırasına Göre Tefsiri), Ankara, Fecr 

Yay. 2008, III/30. 
408 Mevdûdî, I/62. 
409 Erdoğan Pazarbaşı, Kur’an’a Göre Halîfelik ve Toplumsal Süreklilik, Bilimname: Düşünce Platformu, 2003, 

1(1), s.15-40. 



66 

 

şekilde yeryüzünde yararlı ve iyi işler yapması, hak ve adaletle hükmetmesi gerekmektedir. 

Nitekim yeryüzüne, insanın bu görevin yerine getirilebilmesi için gerekli donanım 

bahşedilmiştir. 

Kur’an’da pek çok ayette dünya, gece-gündüz, güneş ve ay, denizler, bahçeler ve daha 

birçok varlığın insanın istifadesine sunulduğundan bahsedilmektedir.410 Bu ayetlerden 

hareketle görülmektedir ki, insanın hayatının kolaylaşması adına gece insanın dinlenmesi, 

gündüz ise yeryüzündeki hayatını sürdürebilmesi için insanın faydasına sunulmaktadır. Her 

şeyin insanın emrine ve hizmetine verilmesi, bir bakıma insanın varlıklar arasındaki 

konumunun ve mertebesinin ne derece yüksek olduğunun bir göstergesidir. Bu Allah’ın insana 

özel bir nimetidir.411 Bir yandan bu durum, insanın üzerindeki yükümlülüğü de arttırmaktadır. 

Çünkü eşyanın insanın emrine sunulması, onun yeryüzündeki imtihanı ile de alakalıdır. Ondan, 

bunu aklından çıkarmaması ve gerçek sahibine şükretmesi istenmektedir.412 Bu sebeple Allah, 

insanı yeryüzünde imtihan etmek adına, ona her türlü maddî-manevî imkânları bahşetmekte, 

kâinatı onun emrine vermektedir. 

Yeryüzüne halîfe kılınan insanoğluna; Allah’ın bizzat ruhundan bir nefes üflemiş 

olması413, isimlerin tamamını öğretip varlığı kavratmış olması414
 ve meleklerin ona secde 

etmesini emretmiş olmasından415 dolayı şerefli bir varlık kılındığı görülmektedir. Nitekim 

Kur’an’da zikredildiği üzere insanın “ahsen-i takvim”416 üzere yaratılması, bu durumu 

desteklemektedir. Bu aynı zamanda “Allah’ın insanı kendi ilahî nitelikleriyle donatması”417 

demektir. 

                                                           
410 Bkz. 2.Bakara:29; 14.İbrahim:33,52; 16.Nahl:12; 22.Hac:36; 45.Câsiye:13. 
411 Erdoğan Pazarbaşı, Kur’ân ve Medeniyet, İstanbul, Pınar Yay., 1996, s.107. 
412 Alaeddin Ali b. Muhammed b. İbrâhim el-Bağdâdî el-Hâzin, Lübabü't-Te'vil fî Meani't-Tenzil (Tefsiru’l-Hazin), 

tashih: Abdü’s-Selam Muhammed Ali Kahin, Beyrut, Daru’l-Kütübi’l İlmiyye, 2004, III/38-39. 
413 32.Secde:9. 
414 2.Bakara:30-33. 
415 2.Bakara:34. 
416 95.Tîn:4. 
417 el-Âlûsî, XXX/135. 
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Daha önce bahsedildiği üzere Allah’ın insana halîfelik görevini bahşetmesi, beraberinde 

onun bir takım vasıflara sahip olmasını gerektirmektedir. Akıl ve irade gücü bunlardandır. 

İnsanı diğer varlıklardan üstün kılan ve onu kâinatın merkezine yerleştiren, her türlü eylemine 

anlam kazandırıp, onu Allah’a karşı sorumlu kılan en önemli özelliği şüphesiz akıl sahibi 

olmasıdır.418 Aynı zamanda insanın davranışlarından hesaba çekilecek olması, onun irâde 

sahibi ve özgür bir varlık olduğunu göstermektedir ki bu durum insanın söz ve davranışlarında 

sorumlu tutulmasında temel etkendir. Bu durumda insan, Allah’ın halîfesi olarak bütün varlıklar 

içerisinde irâde sahibi oluşuyla eşsiz bir yere sahip olup, kendisine verilmiş olan “yeryüzünü 

ahlâka dayanarak imar etme” görevini üstlenmektedir.419 

Buraya kadar yaratılış özellikleri bakımından mükemmel yaratılan insanın üstün yönlerine 

değinmeye çalıştık. Fakat insan, beden ve ruhtan oluşan çift yönlü bir varlık olarak yaratılmıştır. 

İnsanın maddî yönü olan bedeni “ahsen-i takvim” üzere yaratıldığı halde manevî yönü olan 

ruhu bir takım zafiyetler barındırmaktadır.420 Kur’an’da insanın vücûden zayıf yaratılmasının 

yanında manevî zayıflıklarının olduğu vurgulanmaktadır.421 İnsanın, yeryüzündeki 

imtihanından dolayı irâdesi ve gücü yanında bazı zaaflara da sahiptir.422 Kur’an, insanın bu 

kötü hasletlerinin “zihin darlığı” olarak tanımlanmaktadır.423 

İnsanın Kur’an’da dikkat çekilen negatif özelliklerinin başında; “aceleciliği, sabırsızlığı ve 

başına gelecek hadiseler konusundaki tez canlılığı”424 gelmektedir. Kur’an’da; insanın 

yaratılışında var olan bu tutumların425, inkâr etme ve sonuç talep etmede bir tutum olarak 

                                                           
418 Zeki Duman, Kur’an ve Müslümanlar, Ankara, Fecr Yay., 2010, s.172.; Süleyman Hayri Bolay, “Akıl”, DİA, 

II/238. 
419 Fazlurrahman, Ana Konularıyla Kur’an, a.g.e., s.53. 
420 Ozat Shamshiyev, Kur’an’da İnsanın Serüveni, Erciyes Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yayımlanmış 

Yüksek Lisans Tezi, 2017, Kayseri, s.52. 
421 Bkz. 4.Nisâ:28; 8.Enfâl:66. 
422 Diyanet Kur’an Yolu Türkçe Meal ve Tefsiri, II/s.49. 
423 Fazlurrahman, Ana Konularıyla Kur’an, a.g.e., s.63. 
424 Bkz. 17.İsrâ:11, 18; 21.Enbiyâ:37; 75.Kıyâme:20-21; 76.İnsan:27. 
425 el-Kurtubî, XXII/172. 
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kullanılmasından sıkça bahsedilmektedir. İnsanın takındığı bu tutumların çoğu zaman 

inkârcıların peygamberlerin vadettiği azabı hemen istemeleri bağlamında sıkça tekrar 

edildiği426, bu aceleci tavır karşısında peygamberlerin teselli edildiği427, inkârcıların acil 

isteklerinin ertelenmesinin çeşitli ilâhî amaçlarının olduğu428
 ve bu tavrı takınanların ahiretteki 

akıbetleriyle429 alakalı durumların Kur’an’da geçtiği görülmektedir. İnsanın çoğu zaman 

dünyevî emellerini ahirî emellerine tercih etmesi de bu sebepledir.430  

İnsan kelimesi, “kalbin zayıflığından, gafletten veya kasıtlı olarak göz ardı etmekten 

kaynaklı emanet edilen şeyin korumasının bırakılması”431 manasına gelen “nisyân” fiilinden 

türemiştir. Bundan hareketle insanın zafiyetlerinden bir tanesi de “unutkanlıktır.” Kur’an’da; 

insanın yaratılışı gereği Rabbine verdiği sözü unutabildiği, peygamberlerinse insanlara 

verdikleri bu sözleri unutmamaları için defalarca uyardıkları ama insanların kendi bildiklerini 

yapmaya devam ettikleri anlatılmaktadır.432 Ayrıca unutkanlığın sadece topluluk bazında 

gerçekleşmediği, insanoğlunun yapısı gereği zorluk anında Allah’ı hatırlayıp, rahatlığa 

kavuştuğunda ise unuttuğu belirtilmektedir.433 İnsanın sahip olduğu bu unutkanlık özelliği, 

Allah’a verdiği sözün yanında kendi sorumluluklarını da unutabilmesine de sebebiyet 

verebilmektedir ki böyle bir durum, Kur’an’da kınamaktadır.434 

Kur’an’da “Kahrolası insan! Ne nankördür!”435 denerek insanoğlunun nankör436 oluşuna 

dikkat çekilmektedir.437 Ayette; insanın Allah’a karşı nankörlüğüne dikkat çekilmekte, 

                                                           
426 Bkz. 27.Neml:46; 46.Ahkâf:24.  
427 Bkz. 22.Hac:47; 37.Sâffât:175-177; 38.Sâd:16-17. 
428 Bkz. 10.Yunus:11; 19.Meryem:84; 27.Neml:71-72; 29.Ankebût:53-54. 
429 Bkz. 51.Zâriyât:14; 26.Şuarâ:202-204. 
430 el-Kurtubî, XI/288; Mevdûdî, III/281.; es-Sâbûnî, Saffetü’t-Tefâsîr, II/262.; Esed, a.g.e. II/653.; Süleyman Ateş, 
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432 Örn. bkz. 3.Âl-i İmrân:187. 
433 Örn. bkz. 20.Tah:115; 39.Zümer:8,49. 
434 Bkz. İsmail Karagöz, Kur'an'da Nisyân Kavramı, Diyanet İlmî Dergi, 1997, 33(3), ss.49-58. 
435 80.Abese:17-20. 
436 Detaylı bilgi için bkz. TDK, II/1072.; Mustafa Çağırıcı, “Nankörlük”, DİA, XXXII/382-383.  
437 Örn. bkz. 7.Â’râf:10; 16.Nahl:78; 40.Mü’min:61. 
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kendisine verilen nimetlere şükretmek yerine nankörlük ettiği, nimetlerin sahibi ona 

hatırlatıldığı halde itibar etmemesinin hayret verici olduğu vurgulanmaktadır.438 İnsanın 

istekleri yerine gelmediğinde nasıl Rabbinin verdiği diğer nimetleri hiçe sayıp nankörlük 

yaptığı Kur’an’da anlatılmakta, elindeki nimetlerden mahrum kaldığında hemen ümitsizliğe 

düşüvermesi, ne derece âciz bir varlık olduğunu gözler önüne sermektedir.439 Şerle karşılaşan 

insanoğlu, Allah’ın fazlına olan güveni sağlam olmadığından ümitsizliğe düşmektedir.440 Bu 

durum, insanın inkârcı niteliğini tekrar ortaya koymaktadır.  

İnsan, fıtratında “aldatma” ve “aldanma” özelliklerini de barındırmaktadır. Kur’an’da; 

insanı dünya hayatının ve arzularının aldatmasından441 ve insanın Allah’a karşı aldanma 

içerisinde olmasından442 sıklıkla bahsedilmektedir. İnsan, görmesi gerekli şeylere gözlerini, 

duyması gerekli şeylere kulaklarını kapatıp adeta sağır ve dilsiz kesilerek kendini 

aldatmaktadır.443 Kur’an, bu durumu “inkâr” olarak da adlandırmaktadır.444 

İnsanın yaratılış gayesine engel olan özelliklerinden biri de kibirli oluşudur. Kibir “kişinin 

kendisinde olmayan bir üstünlüğü varmış gibi göstererek kendisini başkalarından üstün tutmaya 

çabalaması ve büyüklenme”445 anlamına gelmektedir. Kur’an’da “Allah’ın kibirlenenleri 

sevmediği ve kibirlenenlerin yerinin cehennem olduğu”446 söylenmektedir. Şeytanın da 

kibrinden dolayı isyan edip küfre düştüğü447, inkâr ve isyan edenlerin çoğunun da kibirleri 

nedeniyle isyan ettikleri448, Hz. Peygamber döneminde inkâr eden zengin ve ileri gelen 

                                                           
438 Elmalılı, VIII/5583.; et-Taberî, XXIV/110.; er-Râzî, XXII/60. 
439 11.Hûd:9; 89.Fecr:15-16.  
440 el-Kurtubî, XV/371-372. 
441 Örn. bkz. 6.En’âm:70, 130; 7.Â’râf:51; 31.Lokman:33; 35.Fâtır:5; 45.Câsiye:35; 57.Hadîd:14. 
442 35.Fâtır:5; 82.İnfitâr:6-8. 
443

 John King-Farlow and Richard Bosley, Self-Formation and the Mean; Programmatic Remarks on Self 

Deception, (ed. M. W. Martin), Self-Deception and Self-Understanding, University Press of Kansas, 1985, New 

York, ss.200-201. 
444 2.Bakara:6-7. 
445 el-İsfehânî, s.184.; TDK, s.870. 
446 16.Nahl:23. 29; 39.Zümer:60,72; 40. Mü’min:76. 
447 2.Bakara:34. 
448 10.Yunus:75. 
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insanların da kibirlerinin iman etmelerini engellediği449 vurgulanmaktadır. Yine birçok ayette 

inkâr edenlerin kibrinin onları ne denli kötü sonuçlara sürüklediği anlatılmaktadır.450 Kibrin, 

insanı inkâra sürükleyen en büyük faktörlerden biri olduğu Kur’an’da vurgulanmakta, 

“Yeryüzünde böbürlenerek dolaşma!”451 ayetiyle insana kibirden sakınması öğütlenmektedir. 

İnsanın kendisine zarar vermesine sebep olan huylar arasında cimrilik ve kıskançlık da 

bulunmaktadır. Cimrilikle alakalı Kur’an’da “nefislerin kıskançlığa hazır olduğu”452 

söylenmekte ve cimrilik asla tasvip edilmemektedir.453 Cimriliğin, insanın en büyük 

zafiyetlerinden biri olduğu ve kontrol altına alınmadığında insanı uçuruma sürükleyecek ahlakî 

ve psikolojik bir hastalık olduğu vurgulanmaktadır.454 

Cimriliğin yanında insanın negatif özelliklerinden biri de kıskançlıktır. Kur’an’ın “haset 

ettiği vakit hasetçinin şerrinden Allah’a sığınılmasını”455
 emreden ayetinden hareketle 

kıskançlık duygusunun; kişileri zarara uğratmaya sevk ettiği456, başkalarının elindeki nimetin 

ellerinden alınmasına teşvik ettiği457, bir kimsenin elindeki nimetin yok olmasını arzu 

ettirdiği458 belirtilmektedir. Bu duygu Kur’an’da genellikle ehl-i kitabın Müslümanları 

inkârcılığa döndürme yönündeki niyet ve isteklerinin altında yatan459 ve Allah tarafından 

müslümanlara nasip edilen zaferleri kıskanıp çekemediklerinde içlerinde oluşan duygu460 

şeklinde ifade edilmektedir. Ayrıca İslâm ahlak eserlerinde temel kötü duygulardan biri olarak 

                                                           
449 74.Müddessir:23-24. 
450 Örn. bkz. 2.Bakara:34; 7.Â’râf: 36, 75-76; 23.Mü’minûn:46. 
451 17.İsrâ:37. 
452 4.Nisâ:128.  
453 Bkz. 3.Âl-i İmrân:180; 4.Nisâ:37; 9.Tevbe:76; 47.Muhammed:38; 57.Hâdid:24; 92.Leyl:8-11. 
454 Mustafa Çağrıcı, “Cimrilik”, DİA, VIII/4-5. 
455 113.Felâk:5. 
456 Elmalılı, VIII/6402-6403.; Ömer Nasuhî Bilmen, Kur’ân-ı Kerîm’in Türkçe Meâl-i Âlîsi ve Tefsiri, Nesa Basın 

Yayın Organizasyon Tic. İstanbul, tsz. VIII/4119. 
457 el-İsfehânî, s.125. 
458 Elmalılı, IX/6404. 
459 2.Bakara:109. 
460 4.Nisâ:54. 
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gösterilen461 kıskançlık duygusunun, “Ateşin odunu yemesi gibi haset de iyilikleri yer”462 hadis-

i şerifi ile de insana ne kadar zarar verdiği vurgulanmaktadır. 

Özetle Kur’an’da insanoğlu; yaratılış özellikleri bakımından varlıkların en mükerremi463, 

en mükemmeli464, yeryüzünün halîfesi465 olarak Allah’ı temsil etmekte ve ilahî sorumluluğu 

üstüne alan bir varlık şeklinde tanıtılmaktadır. Akıl, irade sahibi ve özgür bir varlık olan insanın 

sorumluluğu gereği emaneti üstlendiği466, asla başıboş bırakılmayıp467, amaçsız olamayacağı468 

anlatılmaktadır. Kur’an, insanın yaşamını gayret ederek, anlamlı ve amaçlar çerçevesinde 

sürdürmesini istemektedir. İnsana ancak çalıştığının karşılığı olup469, çalışmalarının durumuna 

göre mükâfatlar470 bulunmaktadır. Dünya hayatı geçicidir ve insana kendisini ebedî hayata 

hazırlaması için verilmiştir.471 Buraya kadar ifade etmeye çalıştığımız gibi fıtratında hem iyi, 

hem de kötü özellikleri barındıran insanın472, yaratılış amacına uygun hareket ettiğinde 

kurtuluşa ereceği473, aksi şekilde davrandığındaysa yaratılmışların en aşağı seviyesine 

düşeceği474 Kur’an’da vurgulanmakta, Allah’a karşı kulluk görevini hakkıyla yerine getirmesi 

istenmektedir. 

                                                           
461 İhyâu Ulûmi’d-Dîn IV/432. 
462 İhyâu Ulûmi’d-Dîn, III/2739. 
463 17.İsrâ:70. 
464 95.Tîn:1-5. 
465 2.Bakara:30. 
466 33.Ahzâb:72. 
467 75.Kıyâmet:36. 
468 23.Mü'minûn:115. 
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470 6.En’âm:132; 46.Ahkâf:19. 
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Emre Yay., 2011, VI/335. 
472 91.Şems:7-8. 
473 91.Şems:9. 
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3. Kur’an’da İnsan ve İlim İlişkisi 

Bu bölümün ilk iki başlığında da bahsettiğimiz gibi Kur’an, insanın ne kadar değerli bir 

varlık olduğunu; ona cansızken ruh üflenmesi475, yeryüzündeki ve gökyüzündeki bütün 

varlıkların onun için yaratılması476, onu yarattıklarının birçoğundan üstün kılması477 gibi bir 

takım özelliklerinden bahsederek sık sık vurgulamaktadır. Kur’an, böylesi değerli olan insanın 

boşu boşuna yaratılmadığını478, ona yeryüzünün halîfeliğinin bahşedildiğini önemle 

vurgulamaktadır.479 

İnsana halîfelik görevi, kendisinin ilmin muhatabı olmasından dolayı verilmiştir. Eşyaların 

isimlerini meleklerin bilmeyip Hz. Âdem’in söylemesi onun ilminin kanıtlarındandır. Allah, 

Hz. Âdem’in yaratılış sebebini açıklamak adına onun ilmini meleklere göstermektedir. 

Melekler, “Orada bozgunculuk yapacak kimseler mi yaratacaksın” diye sorduklarında Allah’ın 

“Ben sizin bilmediğiniz şeyleri biliyorum” şeklinde cevap vermesi, onun ilim sıfatını da gözler 

önüne sermektedir. Hz. Âdem sahip olduğu ilimle meleklerin secdegâhı olmakta, halîfelik 

görevini kazanmaktadır.480 Bu ayetler, Hz. Âdem’in ilim sahibi olmasından kaynaklı şeref ve 

üstünlüğünü göstermekle beraber ilmin ve ona sahip olanların üstünlüğüne de işaret 

etmektedir.481  

Kur’an’da ilmin üstünlük sebebi oluşuna Hz. Davud’un halîfeliği örnek verilebilir.482 Hz. 

Süleyman ve Se’be melîkesi Belkıs’ın kıssasında ise melikenin tahtını getirmek isteyenlerden 

birinin “kitaptan bir ilme sahip olan kimse” şeklinde nitelendirilmesi, ilim sahibi olan kişinin 

                                                           
475 38.Sâd:72. 
476 2.Bakara:22; 14.İbrahim:15; 16.Nahl:10-13; 22.Hac:65; 45.Câsiye:13. 
477 17.İsrâ:70. 
478 Bkz. 29.Ankebût:1-4; 75.Kıyâme:36-39. 
479 Bkz. 2.Bakara:30-34. 
480 er-Râzî, I/284, 290.; el-Kurtûbî, I/288. 
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482 Detaylı bilgi için bkz.38.Sad:26. 
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ilminin kıymetini göstermektedir.483 Bakara 247. ayetteki kıssaya bakıldığında Tâlut’un 

İsrailoğulların’a hükümdar olma sebebi olarak “ilim” belirtilmektedir. İsrailoğulları’nın ileri 

gelenleri, hükümdar olacak kişinin zengin olması gerektiğini söyleyerek Tâlut’un 

hükümdarlığına itiraz etmelerine rağmen ayette yönetici olmak için zengin değil, bilgili ve 

güçlü olunması gerektiği vurgulanmaktadır. Çünkü ilmî ve bedenî manada üstün olmak, adaylar 

arasında en üstünü demektir.484 Ayetteki “Allah onu size üstün kıldı, ona geniş ilim ve sağlam 

bir vücut verdi” ifadesinde ilim, fiziksel güç ve maddî güçten önce zikredilmektedir. Çünkü 

ilim ve fiziksel güç insanın elinden kolayca gitmezken, maddî güç kolayca gidebilmektedir. 

İlim ve fiziksel güç, insanın fıtratında bulunan özelliklerken, maddî güç insanın fıtratından ayrı 

olan özelliklerdendir. Ayrıca ilim ve fiziksel güç, insanın gerçek olgunluğunu gösterirken, 

maddî güç bu göstergelerden değildir.485 

Kur’an’da anlatıldığı üzere Hz. Yusuf, zamanın yöneticisine hükümranlık talebinde 

bulunurken: “Beni ülkenin hazinelerine tayin et. Çünkü ben iyi koruyan ve iyi bilen biriyim”486 

demekte, ilk olarak kendisinin iyi bir nesebi olduğunu, fiziksel olarak görünüşünü veya hitabet 

sahibi oluşunu vs. ön plana çıkarmamaktadır.487 Burada da ilmin en önemli üstünlük sebebi 

olduğuna işaret edilmektedir. 

Kur’an’da ilmin üstünlüğünü ortaya koymak adına vahye inanan ve iman eden ilim 

sahiplerinden de bahsedilmektedir.488 Hakikî ilim sahiplerinin; inandıklarının ardından körü 

körüne gitmeyen ve Allah’tan gelen dini ve her şeyi şüphesiz kabul eden, insanın aklının 

                                                           
483 Detaylı bilgi için bkz. 27.Neml:39-40; Beydâvî, Tefsîru’l-Beydâvî (Envâru’t-Tenzîl ve Esrâru’t-Te’vîl), Beyrut, 
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484 Diyanet Kur’an Yolu Türkçe Meal ve Tefsiri, I/286-287. 
485 er-Râzî, VI/148. 
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 12.Yusuf:55. 
487 er-Râzî, II/169. 
488 Örn. bkz. 3.Âl-i İmrân:7; 4.Nîsâ:162; 17.İsrâ:107. 
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erişemeyeceği sahalar olduğunun farkında olan489, akıllarını kullanan490, hakikî ilmin Allah’tan 

geldiğine iman eden kimseler oldukları vurgulanmaktadır. Ayetlerde ilim sahiplerinin vahye 

karşı saygıları da dikkat çekmektedir. 

Bunlara binaen ilmin insana kattığı en değerli özelliklerden biri de insanın sık sık maddî 

ve manevî dönüşüm geçirebilmesidir. İnsan dışındaki diğer canlı ve cansız varlıkların 

durumunda zaman içerisinde bir değişim olmazken, insan için en basit ihtiyaçlar (yeme, içme, 

konuşma vb.) bile zamanla öğrenilmektedir. Aynı zamanda sahip olduğu ilim insana farklı bir 

fehim boyutu kazandırmakta, hem külliyatı ve hem de cüziyyâtı idrak edebilmektedir. Örneğin, 

hayvanlar sadece yer veya görürken; insan yediği veya gördüğü şey hakkında sorgulama 

yapabilmektedir.491 

Verilen örneklerden de görüldüğü üzere insana bahşedilen ilim, onun Allah nezdinde ve 

yaratılmışlar arasındaki değerini kanıtlayan en büyük faktörlerden biridir. İnsan, ilahî vahye bu 

sebeple muhatap olmakta ve yeryüzündeki halîfelik görevini üstlenmektedir. Bundan dolayı 

insan bir takım yükümlülüklerle karşı karşıyadır. İnsanın ilk olarak Allah’a karşı yükümlülüğü 

bulunmaktadır.492 “Ben cinleri ve insanları ancak bana ibadet etsinler diye yarattım”493 

ayetinde belirtildiği gibi bu yükümlülük; Allah’a kulluk etmektir. Yani insanın Allah dışında 

hiçbir otoriteyi kabul etmemesi494, onu daha iyi tanıması ve sadece ona ibadet etmesidir.495 

İnsanın diğer yükümlülüğü ise içinde bulunduğu kâinata ve topluma karşı 

sorumluluklarıdır. İnsan içinde yaşadığı yeryüzünden sorumludur.496 O, insanların arasında 

                                                           
489 er-Râzî, VIII/412-414.; es-Sabûnî, I/344-345. 
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491 er-Râzî, XXV/203. 
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huzur ve adaleti hâkim kılma, yeryüzünde yaşayan diğer canlıların hayatlarını devam 

ettirmeleri, yeryüzündeki bütün canlı-cansız varlıkları yönetme ve gözetme, yeryüzünün imarı 

ve ıslahı, yeryüzünde ancak Allah’ın hükmünün hâkim kılınması ve fitne-fesadın ortadan 

kaldırılmasıyla sorumludur.497 

İnsanın ahlakî bir sorumluluğu da vardır ki o da kendisini ruhsal zafiyetlerinden 

arındırmaktır. Zira insan, en mükemmel şekilde yaratılmış olsa498 da bir takım negatif 

özellikleri499 kendinde barındırmaktadır. Hz. Peygamber’in “Allah’ım! Yaratılışımı güzel 

yaptığın gibi ahlakımı da güzelleştir”500 şeklinde dua etmesi insanın bu sorumluluğunu 

pekiştirmektedir. 

Fıtratında hem olumlu ve hem de olumsuz özellikleri barındıran insanoğlu, kendisine 

verilen ilim sayesinde iyi ve kötüyü ayırt etme kabiliyetine yani iradeye sahiptir. Bu 

özelliğinden dolayı yeryüzünde imtihana tâbî tutulmaktadır.501 Kur’an’da, hayat ve ölümün 

insanın imtihanı için var olduğunu söylenmekte; dünya hayatının, insan için kendi nevinin diğer 

fertleriyle hayırlı işlerde yarışacağı bir yarış alanı mesabesinde olduğu belirtilmektedir.502 

Kendisine halîfelik bahşedilen insanın üstlendiği emanete hıyanet etmemesi503, tâbî olduğu 

imtihandan başarıyla çıkmasına bağlıdır. İnsanın bu imtihandan başarıyla çıkabilmesi için 

kendisine verilen ilmi, karşılaştığı her durumda emredildiği şekilde doğru yönde sarf etmesi 

gerekmektedir. Ahsen-i takvîm sıfatı ile yaratılan insanın kendisine verilen ilmi doğru yönde 

sarf etmediğinde esfele sâfilîn yani “aşağıların aşağısı” bir mertebeye düşeceği Kur’an’da 

belirtilmektedir. İnsanın “aşağıların aşağısı” bir mertebeye düşmesi demek; fizyolojik ve 

                                                           
497 Kalkan, Ansiklopedik Kur’an Kavramları ve Güncel Yansımaları, a.g.e., VI/335.; Âişe Abdurrahmân, el-Kur’ân 
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psikolojik olarak gerilemeye başlaması yani algı, hâfıza ve düşünme kapasitesinin gittikçe 

zayıflaması, yaratılış amacına uygun hareket etmeyip ahlâkî değerleri hiçe sayan ve en güzel 

biçimde yaratılmış olmanın şükrünü yerine getirmemesi, hayvanî şehvetlerinin denizine 

dalması ve cismanî lezzetlerin karanlıklarına gömülmesi demektir.504 Böyle bir mertebeye 

düşen kimseyi Kur’an “kalplerinde hastalık olanlar”505 şeklinde tanımlamaktadır. Bir anlamda 

insan, kendisine verilen kabiliyetleri doğru şekilde kullanmadığında kendisine zulmetmekte 

yani üstün niteliklerinden uzaklaşmaktadır.506 İnsanın bu mertebeden kurtulması, kendisine 

verilen ilimle iman edip salih amel işlemesine bağlıdır.507 Kur’an’da hedef gösterilen bu 

davranışları insanın yerine getirip-getirmemesi, ahirî ve dünyevî mutluluğunu 

belirlemektedir.508 Çünkü Kur’an’da, “Ne hayır işlerseniz Allah onu bilir. (Ey müminler! Ahiret 

için) azık edinin”509 denerek, insanın ahirî mutluluğuna yararı olacak her türlü davranış 

desteklenmektedir.510 

Nihayetinde denilebilir ki yeryüzünde canlı ve cansız varlıklar içerisinde sadece insanoğlu; 

yaratıcıyı bilmek, ona ibadet etmek, yeryüzünün imarı ve ıslahını sağlamakla sorumlu 

tutulmaktadır.511 Bu sebeple insanın, kendisine bahşedilmiş bu şerefin farkında olarak ve 

yaratılış amacına uygun şekilde hayatını sürdürmesi gerekmektedir. İnsanoğlundan öncelikle 

istenen; bahşedilmiş ilim nimetiyle Allah’ın varlığının ve birliğinin bilinip ona iman etmesidir. 

Zira ilmin insana sağlayacağı en büyük katkı, onun kuvvetli bir imana sahip olmasıdır. Bunun 

yanında hadis-i şerifte: “Kim iyilikleri emreder ve kötülüklerden sakındırırsa o, Allah’ın 

                                                           
504 Bkz. 95.Tîn:4-5; et-Taberî, XXIV/513.; er-Râzî, XXXII/11.; el-Kurtubî, XX/115.; Âlûsî, XXX/189.; es-Sâbûnî, 
Safvetü’t-Tefasir,  III/578.; Bursevî, Muhtasar Ruh’ul-Beyân Tefsiri, X/97. 
505 24.Nûr:50. 
506 Tezcan, a.g.e., s.108. 
507 Bkz. 95.Tîn:6. 
508 Izutsu, Kur’an’da Dînî ve Ahlâkî Kavramlar, a.g.e., ss.310-311. 
509 2.Bakara:197. 
510 Sağıroğlu, Bilgiden Tevhide Yükseliş, a.g.e., ss.9-11. 
511 Aydın, İslam’da İlme ve İlim Adamına Verilen Üstün Değer, a.g.e., s.364. 



77 

 

yeryüzündeki halîfesidir, Kitabının halîfesidir, Resulünün halîfesidir…”512 buyurularak 

insanın, kendisi için iyi ve kötünün ne olduğunu bilmesi de ilim sahibi oluşuna bağlanmaktadır. 

Tüm bunlar göstermektedir ki insanın yeryüzündeki hilafeti, sahip olduğu ilmi sayesinde 

gerçekleşmektedir.513 

  

                                                           
512 Ali Muttakî, Kenzu’l-Ummâl, tah. Bekrî Hayanî ve Saffet Saka, Beyrut, Müessesetü’r-Risale, 1989, III/75. 
513 Sağıroğlu, a.g.e. s.50.; Mustafa Asım Karaaslan, Kur’an-ı Kerim’in İlme Verdiği Değer, Kahramanmaraş Sütçü 

İmam Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yayımlanmış Yüksek Lisans Tezi, 2015, Kahramanmaraş, s.95. 
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B. KUR’AN’DA İLMİ TEŞVİK EDEN ÜSLUP VE KAVRAMLAR 

İnsan, madde ve ruhtan meydana gelen canlı ve düşünen bir varlıktır. Kur’an’da, insanın 

Allah’ın varlığı ve birliğiyle alakalı bilgiye ulaşmasını istenirken, onun dikkatini kâinat kitabına 

ve ilahî vahye yönlendirilmekte, varlıkların varoluş biçimini, işleyişini, yaratılış amaçlarını 

düşünmeye sevk edilmektedir. Bu şekilde insanoğlunun, doğru bir inanca sahip olması 

amaçlanmakta ve Allah’ın yarattığı eserler hakkında fikrî dönüşümle doğru bir düşünceye sahip 

olması istenmektedir.514 Biz de bu başlık altında insanın, kâinat ve ilahî vahiy yoluyla ilme 

ulaşırken zihnî ve amelî ne gibi süreçlerden geçtiği ve bu süreçlerin muhtevası üzerinde 

durmaya çalışacağız. 

1. Kur’an’da İlk İnen Ayetlerdeki “Oku (اقرأ)” Emri ve İlim 

Kur’an’da insanoğluna ilk çağrıya: “Yaratan Rabbinin adıyla oku! Oku! Rabbin karşılıksız 

iyilik ve ihsan sahibidir”515 ayetleriyle başlanmaktadır. Bu ayetler tüm insanlığa inen ilk vahiy 

olup, okumak ve bilgi edinmek emredilmektedir. ‘Oku!’ emrinin ilk vahiy olması, iki kere 

tekrar edilmesi ve insanın ilk vahiyde ‘öğrenme’ özelliği ile ön plana çıkarılması, ilmin Allah 

nezdindeki değerini ortaya koymaktadır.516 

Ayetlere bakıldığında insana, “Yaratan Rabbinin adıyla oku!” buyrularak okumayı, Allah 

için veya Allah adına yapması gerektiği vurgulanmaktadır. Başta “okuma” olmak üzere insanın 

sahip olduğu tüm nimetlerin Allah tarafından bahşedildiği ve Hz. Peygamber’in vahiyle 

eğitildiğine dikkat çekilmektedir. Ayrıca ayetlerde özellikle Allah’ın yaratma sıfatı 

vurgulanarak insanın; okuma yeteneği ve imkânının, okuduğu, incelediği, anlamaya ve 

                                                           
514 Karaaslan, a.g.e., s.40, 98. 
515 96.Alak:1-3. 
516 Diyanet Kur’an Yolu Türkçe Meal ve Tefsiri, V/595-596. 
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kavramaya çalıştığı objelerin, nesnelerin yaratıcısının Allah olduğuna işaret edilmektedir. 

Çünkü insan, bilgi edinme sürecinde Allah’ın verdiği imkân ve yetenekleri kullanarak onun 

yarattığı şartlar ve varlıklar üzerinde inceleme ve araştırmalar yapmaktadır.517 

İlk vahyedilen ayetlerden Kur’an’ın insanı eğitmek için gönderildiği anlaşılmakta, insana 

yaratıcısı tanıtılıp, asıl eğiticisinin Rabbi olduğu hatırlatılmaktadır. İnsanlık için en büyük örnek 

bu konuda Hz. Peygamber’dir. O vahyedilen ilk ayetlerle birlikte her bir ayetle bilgilendirilip, 

yetiştirilmiş ve ‘âlemlere rahmet bir şahsiyet’518, insanlık için ‘en güzel örnek’519 kılınmıştır. 

İlk yaratılış olayında da bu durum görülmektedir. Nitekim Hz. Âdem’e isimlerin öğretildiğini 

Kur’an bizzat haber vermektedir.520 

Gönderilen ilk ayetlerde Allah’ın kendisini “Rab” sıfatıyla nitelemesi, dikkat çeken 

şeylerden bir tanesidir. Rab kelimesi sözlükte “bir şeyi ıslah etme, biçime koyma, artırma, 

çoğaltma, inşa etme, henüz kemâle ermemiş bir şeyi derece derece daha iyi bir duruma 

yükselme, daha iyi hale getirme”521 anlamlarına gelmektedir. Bunlardan hareketle Rab kelimesi 

“terbiye” kavramının içinde barındırdığı tüm anlamları ifade etmektedir. “Terbiye” ise Rab 

kelimesinin kökünden türemiştir ve “arttırmak, çoğaltmak, beslemek, gözetmek, korumak, 

sahiplik, babalık ve efendiliği meydana getirme çabası”522 anlamlarına gelmektedir. 

Görülmektedir ki Rab kelimesi belli bir anlam yoğunluğuna sahip olup, “terbiye eden” 

manasına gelmektedir. Kur’an’da Rab kelimesi; mürebbî, gereksinimleri karşılayan, terbiye 

veren ve yetiştiren523, kefil, gözetici, koruyup kollayan, ıslahla sorumlu olan524, çeşitli 

                                                           
517 Diyanet Kur’an Yolu Türkçe Meal ve Tefsiri, V/595-596. 
518 21.Enbiyâ:107. 
519 33.Ahzâb:21; 68.Kalem:4.  
520 Celalettin Vatandaş, Hz. Muhammed’in Hayatı ve İslam Daveti, İstanbul, Pınar Yay., 2007, s.83.; Ahmet Abay, 

Kur’an’da Kişilik Eğitiminin İlkeleri, İstanbul, Düşün Yay., 2012, s.51. 
521 Asım Efendi, el-Okyanus, I/87.; el-İsfehânî, s.336.  
522 İbn Manzûr, s.401. 
523 12.Yusuf:23; 26.Şuara:77-80. 
524 6.En’am:164; 16.Nahl:53-54; 73.Müzzemmil:9. 
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kimselerin oluşturduğu bir toplulukta merkezi bir sıfata sahip olan525, kendisine bağlananların 

efendisi, sözü geçen, üstünlüğü ve yüceliği kabul edilen ve tasarruf hakkına sahip, itaat edilen 

ve boyun eğilen efendi, güç ve egemenlik sahibi reis526, malik ve efendi527 anlamlarına528 

gelmektedir. Buna göre Rab kelimesi, Kur’an’da; üstün gelme, ihsanda bulunma, kontrolü 

altına alma, tasarrufta bulunma, öğretme ve yol gösterme, yükümlülük ve sorumluluk yükleme, 

emretme ve yasaklama, teşvik ve uyarı, lütufta bulunma ve gönül alma, paylama ve azarlama 

gibi eğitim için gerekli olan bütün vasıfları toplayan, güçlü, mükemmel ve kusursuz olan bir 

terbiye edici demektir. Bundan dolayı “sahip” ve “mâlik” anlamlarına da gelmektedir.529 

Rab; Allah’ın en büyük isimlerinden biri olup Allah, yarattıklarının mutlak terbiye ve idare 

edicisi, şekil vericisidir.530 Allah, yarattığı varlıkların sahibi ve onları terbiye edip 

olgunlaştırandır. İnsanın eğitimiyle alakalı; emretmek, yasaklamak, sakındırmak, yol 

göstermek, korumak, hükmetmek, değiştirmek, yardım etmek gibi tüm alanlarda güç ve yetkiye 

sahip yalnız Allah’tır. Bunların hepsi onun “Rab” isminin tasarrufudur.531  

Yoktan var ettiği insanoğlunun nasıl bir yapısı olduğunu bilen yaratıcı, insanın ihtiyacı 

olduğu her türlü bilgiyi kitabında bildirmektedir. Kur’an insana nerede, ne zaman ve nasıl 

davranması gerektiğini öğretmektedir. Buna binaen nazil olan ilk ayetleriyle şuurlu, akıllı ve 

sorumlu insanoğlundan, kendisine indirilen kitabı ve onun yardımıyla içinde bulunduğu kâinatı 

okuyup anlamasını istemektedir. Zira kâinatta gerçekleşen her olayda Allah’ın kudretinin 

yansımalarını görüp satırlarını okumak, insanı yaratan ve ona rızık verenin sadece O olduğuna 

                                                           
525 6.En’am:38; 11.Hud:34; 36.Yasin:51; 39.Zümer:7. 
526 3.Al-i İmran:64; 9.Tevbe:31; 12.Yusuf:41-42, 50. 
527 21.Enbiya:22; 23.Mü’minun:86; 37.Saffat:5; 53.Necm:49; 106.Kureyş:3-4, 180. 
528 Mevdudi, Kur’an’ın Dört Temel Terimi, (terc. Mahmut Osmanoğlu), İstanbul, Özgün Yay., 1992, ss.45-48. 
529 Elmalılı, I/136. 
530 el- Kurtubî, I/136.; Hüseyin Kerim Ece, İslamın Temel Kavramları, İstanbul, Beyan Yay., 2013, s.509. 
531

 Hüseyin Kerim Ece,  Kur’anî  Eğitimde  Beş  Anahtar  Kavram,  Kur’an  ve  Hayat  Dergisi, 

http://kuranihayat.com/kurani-egitimde-bes-anahtar-kavram/, (14.04.2020). 

http://kuranihayat.com/kurani-egitimde-bes-anahtar-kavram/
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inanmak ve yaratılışın bütün kademelerinde Allah’ın plan ve programını okuyarak O’nun tek 

yaratıcı olduğunu idrak etmek de “Oku!” emrinin gerektirdiklerindendir. Kur’an’da insandan 

bu “okumayı” yaparken kendi bilgi seviyesiyle değil, ilahî bilgi ışığında yapması istenmektedir. 

Çünkü Kur’an, kâinatta meydana gelen olayları ve bunların nasıl okunup anlaşılması 

gerektiğinin açıklandığı ilahî kitap ve hidayet rehberidir.532 

Kur’anî eğitimle insan, yaratıcısının istediği yaşayışa erişebilmektedir. Bunun için 

Kur’an’da muhataplardan, bildiklerini hayatlarına uygulamaları istenmektedir. Zira Kur’an’da, 

onu anlayarak okuyanlar ve hükümlerini uygulayanlar, gerçek mümin olarak tanımlamaktadır. 

İnsan ancak bu şekilde Kur’an’dan yarar görebilmekte, gerçek anlamda ona uymakta ve 

yaratıcıya kulluğunu sergileyerek sonsuz mükâfatlara533 kavuşabilmektedir. 

2. “Alime (َََعِلم)” Kökünün ve Türevlerinin Kullanılması 

Kur’an’da “a-li-me” fiili genel olarak “bir şeyi veya bir durumu bilmek, anlamak, farkına 

varmak, yakinen bilmek, kuşatmak ve ayırt etmek, çok açık ve bariz işaretlerden veya 

delillerden bir mesele hakkında kesin bilgi sahibi olmak”534 anlamlarına gelmektedir. ‘A-li-me’ 

fiili kökünden türeyen kelimeler ise genel olarak Kur’an’da; insan ve insan grupları, cinler, 

melekler ve Allah’a nispet edilmektedir.535 

Kur’an’da “a-li-me” fiilinin kökünden türeyen kelimelerden devam edilecek olursa 

bunlardan biri “Te’alleme (ََتعَلَّم)” kelimesidir ve “bir şeyin başkası ya da başkaları tarafından 

öğretilmesi”536 manasını taşımaktadır. Kur’an’da: “ انَ  َالَ قَُرَ  َعلََّم . مََنَ  حَ   Rahman Kur’an’ı) الرََّ

                                                           
532

 Gül, a.g.e. ss.16-17, 63.; Celal Yıldırım, İlmin Işığında Asrın Kur’an Tefsiri, Anadolu Yay. tsz., XIII/6892-

6894.; İdris Şengül, Kur’an Üzerine, Diyanet İlmi Dergi, 1971, 10(112-113), s.239. 

533 Şengül, a.g.e., s.240. 
534 İbn Fâris, Mu’cemu Makâyisi’l-Lüğa, IV/109.  
535

 Ebu Hilal Hasan b. Abdullah b. Sehl Askerî, el-Furûku’l-Lugavî, tah. Muhammed İbrahim Selîm, Kahire, 

Dâru’l-’İlm ve’s-Sekâfe li’n-Neşr ve’t-Tevzî, tsz., s.80. 
536 İbn Fâris, III/624. 
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öğretti)”537 ayeti, bu fiilin kullanımına bir örnektir.538 Bir diğer kelime olan “el-i’lâm )ااِلع الَم(” 

kelimesi “bir çırpıda ve hızlıca bildirmek” anlamını taşırken, kelimenin tef’îl babından olan “et-

ta‘lîm ( يمل َعَ لت َا َ )” kelimesi ise “öğretilen ve eğitilende etki bırakmak amacıyla çokça tekrarlamak” 

manasına gelmektedir. Örneğin, “De ki: Siz dininizi Allah'a mı öğretiyorsunuz? Oysa Allah 

göklerde  olanları  da  bilir, yerde olanları da. Allah her şeyi hakkıyla bilendir”539 ayetinde 

“et-teallüm ( ملَُّعََالتََّ )” kelimesi kullanılarak öğretme fiilinin tekrarlanan bir durum olduğu 

vurgulanmaktadır.540 

“Âlim ( مالَِعََ )” kelimesi ise “a-li-me” kökünün ism-i fail kalıbında olup “bilen, bilici” 

anlamına gelmekte, muzaf şekliyle her daim Allah’ı nitelemektedir. Allah’ın sıfatlarından biri 

olup; olmuş olanı, olmakta ve olacak olanı bilen, yeryüzünde kendisine hiçbir şey gizli 

kalmayan, ilmi küçük-büyük, zahir-batın her şeyi kapsayan anlamına gelmektedir.541 Allah’ın 

ilmi yaratıkların ilmine benzememekte, onun ilminde artma, eksilme ve unutma söz konusu 

olmamaktadır. Bilgisizlik, gaflet ve cehalet gibi noksanlık göstergesi olan durumlar, Allah için 

mümkün değildir.542 ‘Âlim’ kelimesi insanlar için de kullanılmaktadır.543 Buna göre ilim, uzun 

bir süreçte elde edilen bir vasıf olup, insanda doğuştan gelen bir yeteneğe dönüşmekte ve bu 

yetenek fiil olarak ortaya çıktığında insan ‘âlim’ olmaktadır. Aksi bir durumda insan için 

‘müteallim’ denilmesi gerekmektedir. Fakat ilim, insan için zatî bir vasıf olduğundan daha çok 

‘âlim’ vasfı kullanılmaktadır.544 

                                                           
537 55.Rahman:1-2. 
538 Ayrıca bkz. 2.Bakara:102,129,151. 
539 49.Hucurât:16. 
540 el-Isfehânî, s.581.; Abdurrahman Hasan el-Meydânî, el-Akîdetü’l-İslâmiyye ve Esâsuha, Dimaşk, Darü’lİlm, 

1994, s.31. 
541 Suat Yıldırım, Kur’an’da Uluhiyet, İstanbul, Kayıhan Yay., 1987, s.145.; İlgili ayetler için bkz. 9.Tevbe:93; 

17.İsrâ:46; 23.Müminûn:92, 105; 33.Secde:6; 59.Haşr:22. 
542 Şerafettin Gölcük ve Süleyman Toprak, Kelam, Konya, Tekin Yay., 2010, ss.215-216.; Ömer Nasuhi Bilmen, 

Muvazzah İlmi Kelam, İstanbul, Hisar Yay., 1959, s.111.  
543 Bkz. 29.Ankebut:43; 12.Yusuf:44; 30.Rûm:22; 26.Şuarâ:197; 35.Fâtır:28.  
544 Ali b. İsmâil b. Sîde el-Endülüsî, el-Muhkem ve’l-Muhitu’l-A’zam, thk. Mustafa es-Sekka’ ve Hüseyin Nassâr, 

Haleb, 1958, II/125. 
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“Alîm ََيم(لَِ)الع ” kelimesi ise ilmin derecelendirilmesi noktasında mübalağa ifade eden bir 

kelime olup “her şeyi bilen” manasına gelmektedir.545 Kur’an’da sadece Allah için kullanılan 

nitelemelerden biri olup, her şeyi yaratan Allah’tan, yarattığı şeylerin ne tamamının ne de bir 

kısmının gizli kalmayacağını, yer ve gökte zerre miktarı hiçbir şeyin onun ilminden 

silinemeyeceğini ifade etmektedir. Bu durum, hiçbir varlıkta olamayacak bir bilme özelliğine 

Allah’ın sahip olduğunu göstermektedir.546 

Son kelime olan ‘Âlem ( مالََ)العََ ’ kelimesi, “cevher ve arazlardan oluşan felek, Allah dışında 

yeryüzü ve yeryüzüne dair her şey”547 anlamında Kur’an’da zikredilmektedir548 ki bunların 

hepsi bir yaratıcı olduğunu gözler önüne seren delillerdir. Allah, kitabında sıklıkla kendisinden 

başka bir yaratıcı olamayacağını insanın görebilmesi için onu kâinata bakmaya ve araştırmaya 

teşvik etmektedir.549 

3. İlmi Sembolize Eden “Kalem (القلم)” Kelimesinin Kullanılması 

Kur’an’da “kalem” kavramı ilk olarak, ilk nâzil olan Alâk suresinde şu şekilde 

geçmektedir: “…Oku!  Rabbin karşılıksız iyilik ve ihsan sahibidir. O, kalemle yazmayı 

öğretendir, insana bilmediğini öğretendir.”550 Alâk suresinden sonra ikinci kez Kalem 

suresinde, “Nûn. Kaleme ve satır satır yazdıklarına andolsun ki”551 şeklinde zikredilmektedir. 

Bilindiği üzere, sözlü geleneğin hâkim olduğu ümmî bir topluma indirilen Kur’an’ın, ilk 

nâzil olan suresinin ‘Oku!’ emriyle başlayıp yazı vasıtası olan kaleme vurgusu ve ikinci nâzil 

                                                           
545 İbn Manzûr, IV/415. 
546

 Şerafettin Gölcük, Kur’an ve İnsan, Konya, Esra Yay., 1996, s.134.; İlgili ayetler için bkz. 2.Bakara:32. 

247.;10.Yunus:61; 12.Yusuf:76; 31.Lokman:34; 58.Mücadele:7; 67.Mülk:13. 
547 el-Îsfehanî, s.81.; İbn Manzur, IV/418. 
548 Örn. bkz. 2.Bakara:247; 3.Âl-i İmrân:33; 5.Mâide:20; 6.En’âm:45; 7.Â’râf:54; 12.Yusuf:104; 29.Ankebut:15; 

40.Mü’min:64; 41.Fussilet:9; 45.Câsiye:36. 
549 el-Îsfehanî, s.581. 
550 96.Alâk:3-5. 
551 68.Kalem:1-2. 
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olan suresinin de kaleme yeminle başlayışı, sözün yerine sözü kuşatan ve yaşatan yazının; 

cahilliğin yerine ise ilmin getirildiğini göstermektedir.552 Kur’an’ın ilk emirleri, okuma 

yazmanın ve bilgi sahibi olmanın önemine dikkat çekmektedir. Ayrıca kaleme atıfta 

bulunularak insanın kalemle yazmayı Rabbine borçlu olduğu ve kalemsiz ilme ulaşmanın 

mümkün olmayacağı vurgulanmaktadır.553 

Kalem suresinin ismini aldığı “kalem”in, yazı yazmak ve ilmi kaydetmek için 

kullanılmasından dolayı büyük önemi bulunmaktadır. Surede kaleme yemin edilerek554 

önemine dikkat çekilmekte, kalem ve yazının değeri yüceltilmekte; ilimden geri kalmış bir 

toplum, kalem ve yazıya yönlendirilerek ilim teşvik edilmektedir. Allah, insana verdiği büyük 

değerden dolayı okuma-yazmanın Kur’an’ın indiği toplumda artmasını ve böyle bir hayat tarzı 

ve inancın yayılmasını istemektedir. Bu durum, Kur’an’da kaleme ve yazıya yemini gerekli 

kılmıştır.555 Surede kalem ile simgeleştirilen yazının; insanın tecrübe, düşünce ve kayıtlar 

vasıtasıyla kişiden kişiye, kültürden kültüre ve nesilden nesile aktarılmasında önemli bir unsur, 

ilmin elde edilip saklanmasında göz ardı edilemez bir araç oluşuna dikkat çekilmektedir.556 

Vahyin ilk dalgası olan Alâk suresi ve kaleme yeminle başlayan Kalem suresi, ilme okuma 

ve yazma ile ulaşılacağını göstermekte, böylelikle ilmin değerini tekrar ortaya koymaktadır. 

İlmin kalem ve yazıyla elde edilip, gelişebileceği insanlığa gösterilmektedir. Kur’an’ın bu 

okuma-yazma ve kaleme olan vurgusu sonucu, vahyin nâzil olduğu ilimle alakası çok düşük 

düzeyde olan toplum, kısa zamanda hakikî bir ilim toplumu haline gelmiştir. Onları bu noktaya 

getiren kalem ve yazıya yani ilme göstermiş oldukları bağlılık olmuştur. Aynı zamanda Allah, 

                                                           
552

 Yusuf Bahri Gündoğdu, Alak Suresi’nin İlk Beş Ayetinin Eğitimsel Değeri, Nobel Bilimsel Eserler Yay., 

Ankara, 2018, s.225.  
553 Gündoğdu, a.g.e., s.226.; Morteza Soleimani, Kur’an’da İnsanın Eğitimi: Tebşir ve İnzar, Atatürk Üniversitesi 

Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yayımlanmış Doktora Tezi, 2019, Erzurum, s.24. 
554

 Detaylı bilgi için bkz. Diyanet İşleri Başkanlığı (2010) . Dini kavramlar sözlüğü, Ankara: Diyanet İşleri 

Başkanlığı Yay., s.19.; Mehmet Paçacı, Kur’an’a Giriş, İstanbul, İsam Yay., 2013, s.100. 
555 Muhammed Kutup, İslam Terbiye ve Ahlak Sistemi, İstanbul, Hisar Yay., 1977, s.261. 
556 Diyanet Kur’an Yolu Türkçe Meal ve Tefsiri, V/354-356. 
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bu iki surede ilimle uğraşanlar ve ilmi teşvik edenlerin katındaki değerine de işaret 

etmektedir.557 Görülmektedir ki kendisinden önceki dönemi “cahiliye”558 olarak adlandıran 

Kur’an559, cehaleti reddedip insanlığı bilgilendirmekte ve onlara ilk olarak bilgi edinmeyi 

emretmektedir.560 

4. İlim İfadesini İçinde Barındıran Terkipler 

Kur’an’da ilim kelimesi, ( لموَالعَِأولٌَ ), ( لمالعََِوأوتٌَ ), ( اِسٌخونَفَِلا يَالِعلمرًّ ), ( َِعل مبَِ غيِر ), ( َعِلم لي َسَلكََ بِه ), 

( لمجاءَكَمَنَالعَِ ) terkipleriyle beraber kullanılabilmektedir. Bunlardan ilk üçü genellikle olumlu, 

diğerleri ise olumsuz bağlamda kullanılmaktadır. Bu kullanımlara örnekler aşağıda 

verilmektedir. 

( لموالعَِأولٌَ ) ifadesi, Kur’an’da yalnızca Âl-i İmrân suresinin 18. ayetinde, “Allah ile melekler 

ve adaleti gözeten ilim sahipleri ( لموالعَِأولٌَ ), O’ndan başka ilah olmadığına şahittir” şeklinde 

geçmekte ve genel olarak “adaleti yerine getiren ilim sahipleri, hak bilgisiyle donananlar”561 

manasında kullanılmaktadır. Ayete dikkat edildiğinde Allah, zatının varlığına tanık olarak ilk 

kendisini, sonra melekleri ve son olarak ilim ehlini göstermektedir. Bu durum ilmin kıymetinin 

ve insanın varlığına kattığı değerin en büyük göstergelerinden sayılmaktadır.562 Ayette ilimle 

beraber adaletin de zikredilmesi, her ilim sahibinin bu kapsama girmeyeceğine dikkat 

çekmektedir.563 
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 Hasan Hüseyin Karataş, Ana Konuları Ekseninde Kalem Sûresi ve Tefsiri, Fatih Sultan Mehmet Vakıf 

Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yayımlanmış Yüksek Lisans Tezi, 2013, İstanbul, s.28.; Gündoğdu, a.g.e. 
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558 Detaylı bilgi için bkz. Mustafa Fayda, “Câhiliye”, DİA, VII/17.; Bilgiz, Kur’an’da Bilgi, a.g.e. s.308. 
559 Bkz. 3.Âl-i İmrân:154; 5.Mâide:50; 48.Fetih:26; 73.Ahzâb:33. 
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562 İlmin Fazileti & İlim Kitabı, a.g.e., s.13. 
563 Kararslan, a.g.e., s.15. 
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( لمأوتٌوالعَِ ) ifadesiyle devam edilecek olursa “Sonra kıyamet günü Allah onları rezil eder ve 

der ki: ‘Uğrunda mücadele ettiğiniz ortaklarım nerede?’ Kendilerine ilim verilenler ( لمأوتٌوالعَِ ) 

ise şöyle derler: ‘Şüphesiz bugün rezillik, aşağılık ve kötülük kâfirlerin üzerinedir’ “564 ayetinde 

( لمأوتٌوالعَِ ) ifadesinin “müminler ve peygamberler gibi hak ve hakikatin bilgisine nâil olmuş 

kişiler, onlara öğüt veren âlimler”565 için kullanıldığı görülmektedir. 

Başka bir ayet olan “Bir de kendilerine ilim verilmiş olanlar ( لمأوتٌوالعَِ ) onun, Rabbinden 

gelen hak olduğunu bilsinler, böylece ona iman etsinler ve sonuçta da kalpleri ona saygı duysun 

diye Allah böyle yapar”566 ayetinde (أوتٌوالعَِلم) ifadesi, “müminler ve ehl-i kitaptan müslüman 

olanlar, Allah’a ve peygambere iman edenler, çarpık bir kafa yapısına sahip olmayan ve hakla 

bâtılı birbirinden ayırmaları sonucu Kur’an ve peygamberin gerçekliğine inananlar”567 

anlamına gelmektedir. 

“Hayır, o Kur’an kendilerine ilim verilmiş olanların ( لمأوتٌوالعَِ ) sinelerinde apaçık 

ayetlerdir”568 ayetinde ise (أوتٌوالعَِلم) tabiri, “Allah’tan gelen delillere inanarak Hz. 

Muhammed’in peygamber olduğuna inanan ehli kitaptan müslümanlar”569 şeklinde tefsir 

edilmektedir. Örnek verilen ayetlerde görüldüğü üzere, ( لمأوتٌوالعَِ ) ifadesi genel olarak; 

müslümanlar, peygamberler, ilim ve iman sahipleri için kullanılmaktadır. Sahip oldukları ilim 

vahiy kaynaklı olduğu için “(أوتٌوالعَِلم) kendilerine ilim verilenler” olarak nitelenmektedirler.570 

َالعَِفََِونََخٌَاسَِالرََّ) (لمي  ifadesinin ise Kur’an’da geçtiği ayetlerin ilki: “Kalplerinde eğrilik 

olanlar, fitne çıkarmak ve onu tevil etmek için ondaki müteşâbih ayetlerin peşine düşerler. 

Hâlbuki onun tevilini ancak Allah bilir. İlimde derinleşenler ( لميَالعَِفََِونََخٌَاسَِالرََّ ) ise: ‘Ona inandık, 

                                                           
564 16.Nahl:27. 
565 ez-Zemahşerî, el-Keşşâf, II/563.; Alûsî, XIV/127.; et-Taberî, V/196. 
566 22.Hac:54. 
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hepsi Rabbimiz tarafındandır’ derler”571 ayetidir. Ayette bahsedilen kişilere “ilimde 

derinleşenler ( َالعَِفََِونََخٌَاسَِالرََّ لمي )” denmesinin sebebi; müteşâbih ayetlerin de Allah katından 

geldiğine inanıp, onların ardına düşmeden muhkem ayetlerle Allah’ı anlamaya çalışmaları ve 

sağlam bir imana sahip olup kendilerini şüpheye düşürmemeleridir.572 Başka bir rivayete göre 

(لميَالعَِفََِونََخٌَاسَِالرََّ)  ifadesinde geçen “râsih” kelimesi, “rüsûh” masdarından türetilmiş bir isim 

fiildir. “Rüsûh”un sözlük anlamı “yerinde sabit kalmak”tır. Bu kelimenin sözlük anlamı ve 

ayetteki bağlamı dikkate alındığında ( لميَالعَِفََِونََخٌَاسَِالرََّ ) ifadesi, “Allah’ın zât ve sıfatlarını kesin 

delillere dayalı olarak bilen, O’nun katından gelen bilgiler hakkında en küçük kuşku duymayan, 

köklü ve derinlemesine bilgi sahibi, gevşek davranmayan, eğilmez, ilim yolunda sağlam, 

bildiğini ve bilmediğini seçebilen, bildikleri sayesinde bilmediklerinin hükmünü mümkün 

mertebe çözebilen âlimler”573 şeklinde anlaşılmaktadır. Tüm bu tanımlamaların hepsinde ilim 

sahiplerinin ilmine yapılan vurgu ve onlara verilen değer açıkça görülmektedir. 

( لميَالعَِفََِونََخٌَاسَِالرََّ ) ifadesinin Kur’an’da ikinci ve son kez geçtiği yer: “…kendilerine daha 

önce helâl kılınmış bulunan temiz ve iyi şeyleri onlara haram kıldık ve içlerinden inkâra 

sapanlara acı bir azap hazırladık. Fakat içlerinden ilimde derinleşmiş olanlar ( لميَالعَِفََِونََخٌَاسَِالرََّ ) 

ve müminler, sana indirilene ve senden önce indirilene iman edenler, namazı kılanlar, zekâtı 

verenler, Allah’a ve ahiret gününe inananlar var ya! İşte onlara pek yakında büyük mükâfat 

vereceğiz”574 ayetidir. Burada (َالعَِلم َفَِي اسَِخٌَونََ  ifadesi, müfessirler tarafından genel olarak (الرََّ

“Kur’an’a ve Hz. Peygamber’e iman etmiş ve Tevrat ilmini bilen Abdullah b. Selam ve 

arkadaşları”575 şeklinde yorumlanmaktadır. Fakat sebebin husûsîliği hükmün umûmîliğine 

mâni olmayacağı için bu ayetler; nazil oldukları dönem ve sonraki dönemlerde yaşayacak olan, 

                                                           
571 3.Âl-i İmrân:7. 
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“kendi inandıklarının arkasından körü körüne gitmeyen ve Kur’an kendilerine geldiğinde 

hemen ona uyan, Allah’tan gelen dinin tek olduğuna inanan, ona sorgulamadan iman eden, 

kalpleri doğru yolu bulmak için çarpan ve kabukta kalmış bilgiyi kalpleri ile imanları arasına 

engel koymayan”576 kimselerin hepsine hitap etmektedir.  

( لموالعَِأولٌَ ) “ilim sahipleri”, ( لمأوتٌوالعَِ ) “kendilerine ilim verilenler” ve (اِسٌخونَفَِلا (يَالِعلمرًّ  “ilimde 

derinleşenler” terkiplerinin genel anlamda olumlu manada kullanıldığı görülmektedir. 

Ayetlerde belirtilen kişiler, temelde vahyin bilgisine sahip oldukları için bu üç terkiple 

nitelendirilmektedirler. Ayrıca onların ilimle beraber imana da sahip oldukları ayetlerde 

vurgulanmakta, nitelendikleri bu terkiplerle sahip oldukları ilim övülmektedir. 

Olumsuz manada kullanılan terkiplerde ( ِعل مبِغير ) ifadesinden başlanacak olursa, 

“İnsanlardan kimi vardır ki hiçbir bilgisi olmadığı hâlde (بِغيِرِعل م), Allah hakkında tartışmaya 

girer ve her azgın şeytanın ardına düşer”577 ayetine bakıldığında (ِبغيرِعل م) ifadesiyle ayette 

bahsedilen kişilerin “delilsizce, hiçbir sağlam bilgiye sahip olmadan ve heva-heveslerine 

dayalı”578 konuştukları kastedilmektedir. 

“Cinleri Allah’a ortak yaptılar. Hâlbuki onları O yaratmıştır. O’na bilgisizce (بِغيِرِعل م) 

oğullar ve kızlar uydurdular...”579 ayetinde (بِغيرِعل م) ifadesi, Allah’a ortaklar uyduran kişilerin 

uydurdukları şeylerin yanlışlığına delildir. Onların bu tarz bir tutum içinde bulunmaları, 

bilgiden ve tefekkürden yoksun olduklarını, körlük ve cehalet içinde bulunduklarını 

göstermektedir.580 Bir başka açıdan ayetteki “bilgisizce” ifadesi, açıklanan ilme tâbi olmamayı 

da ifade etmektedir.581 Örneklerde ifade edildiği gibi (بِغيرِعل م) ifadesi, Kur’an’da hem beşerî, 

hem de ilahî bilgiyi kapsamakta, genellikle; körlük ve cehaletle veya tefekkür ve duyular 
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yoluyla elde ettikleri geçerli bir bilgileri olmaksızın, cahilce ve ahmakça, hiç bir ilme 

dayanmadan, tamamen bilinçsizce psikolojik tepki veren kimseler için kullanılmaktadır.582 

Bir diğer ifade olan ( بِهَعِلم لي َسَلكََ ) ifadesinin geçtiği bazı ayetlere bakıldığında, “…hakkında 

bilgi sahibi olduğunuz konuda tartıştınız fakat bilgi sahibi olmadığınız ( بِهَعِلم لي َسَلكََ ) konuda 

niçin tartışıyorsunuz! Oysaki Allah, her şeyi bilir, siz ise bilmezsiniz”583 ayetinde Necran 

Hristiyanları ile Yahudi hahamları arasındaki Hz. İbrahim’in Hristiyan mı yoksa Yahudi mi 

olduğuna dair tartışma anlatılmaktadır. Allah, onları bu ayette; Yahudiliğin de Hristiyanlığın 

da Hz. İbrahim’den sonra ortaya çıktığını belirterek yalanlamakta ve kesin bilgi sahibi 

olunmayan konuda tartışmanın bir manası olmadığını vurgulamaktadır.584 

Yine “Ey insanoğlu, bilmediğin bir şeyin ardına ( َلكََ َعِلم لي َس بِه ) düşme. Çünkü kıyamet 

gününde, kulak, göz ve kalp, işte bütün bunlar, yaptıklarından sorumludur”585 ayetinde; 

insanın, kesin olarak bilmediği şeyi, kesin ve doğru kabul edip ona uymasının, ahirette onu 

sorumlu tutacağından söz edilmektedir. Burada sorumlu olarak tutulan kulak, göz ve kalbin bir 

şeyin kesin olarak bilinmesi noktasında pay sahibi olduğu anlaşılmaktadır.586 Aynı zamanda bu 

örneklerde ( َلكََ َعِلم لي َس بِه ) ifadesinde belirtilen ilmin genellikle hem beşerî hem ilahî bilgiyi 

içerdiği görülmektedir.587 

Son olarak, ( لمجاءَكَمَنَالعَِ ) ifadesine değinecek olursak bu tabir, Kur’an’da ( لمجاءَكَمَنَالعَِ ) ve 

( َالعََِجاَءُهم لممَن ) olarak iki şekilde kullanılmaktadır. Örneğin, “Eğer sana gelen ilimden sonra 

( لمجاءَكَمَنَالعَِ ) onların arzu ve keyiflerine uyacak olursan, o takdirde sen de mutlaka zalimlerden 
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olursun”588 ayetindeki gibi kullanıldığı ayetlerde Hz. Peygamber’e bir hatırlatmada 

bulunulmaktadır.589 “…Kitap verilmiş olanlar, kendilerine ilim geldikten sonra (جاَءُهمََُالَ عَِلم) sırf 

aralarındaki ihtiras ve aşırılık yüzünden ayrılığa düştüler”590 ayetinde olduğu gibi kullanılan 

ayetlerde ise kâfirlere ve münafıklara hitap edilmektedir.591 Bu terkibin kullanıldığı ayetlerde 

ilim kavramı genel olarak; peygamberlere verilen deliller ve mucizeler, vahyolunan gerçek 

bilgiler, ayetler anlamlarına gelmektedir. Ayrıca bu ayetlerde ilmin şeref bakımından 

mahlûkatın en yüce hakikati olduğuna tekrar dikkat çekilmektedir. Yöneltilen hitâplarda ilim 

sahibi kimselere yönelik tehdidin diğer insanlara göre daha şiddetli olduğu farkedilemektedir. 

Bile bile yanlış yapanların durumlarına dikkat çekilmekte ve aynı hataya düşülmemesi için 

uyarılarda bulunulmaktadır.592 

Örneklerden de görüldüğü üzere ( ِعل مِبغير ), ( َلكََ َعِلم لي َس بِه ) ve ( َالعَِ َمَن لمجاءَك ) terkipleri 

Kur’an’da genel anlamda olumsuz bağlamda kullanılmaktadır. Bu kullanımla şahısların kesin 

bir bilgiye dayanmaksızın yaptıkları amellere vurgu yapılmakta ve bundan kendilerinin 

sorumlu olacağı belirtilmektedir. Elde edilen kesin bilgi yerine, kişilerin heva ve heveslerine 

uymamaları noktasında tembihlerde bulunulmaktadır. 

Belirtmek isteriz ki, buradan sonra açıklama gayretinde olacağımız Kur’an’da ilmi teşvik 

eden üslup ve kavramlardan geriye kalan; “tefekkür ( رَ كَُّفََتََ )”, “teakkul ( قُّلَ عََتََ )”, “tezekkür ( كُّرَ ذََتََ )”, 

“tedebbür ( بُّرَ دََتََ )”, “nazar ( رَ ظََنَ )”, “ basar ( رَ صََبََ )”, “re’a (َرأى)” ve “sîrû fi’l ardi ( ِضَِسيُرواَفيَ َر  اْل  )” 

kavramlarının ortak paydası aklın kullanılması ve düşünmedir. Bu kavramların iyi anlaşılması, 
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Kur’an’ın ilme verdiği önem ve değerin daha iyi anlaşılması bakımından önem arz etmektedir. 

Başlığımıza “Tefekkür ( رَ كَُّفََتََ )” kavramıyla devam edeceğiz. 

5. Tefekkür (  (تَفَكُّرَ 

Tefekkür kelimesi, kavram olarak bir konu hakkında derin düşünme ve fikir yürütme 

yoluyla bilgiyi güvenle ve taklitten arınmış olarak elde etme anlamına gelmektedir. Tefekkür; 

olayların arkasındaki anlamı kabul etmede ve anlamada kalbin çalıştırılması ve gözlenmesi 

olup,593 akıl ve doğru bilgiyi kullanarak mutlak hakikate ulaşmanın vasıtasıdır. Sâlim akıl ve 

sahih bilgi insan idrâkini olgunlaştırarak insanın tefekkür ufkunu enginleştirmekte ve yeni 

bilgilere zemin hazırlamaktadır. Tefekkürde ilim elde etmek için bilgiye ulaşma söz konusudur 

ve bu yönüyle bu kavramın sadece insana özel bir kavram olduğu görülmektedir. 594 

Tefekkür, “Kur’an üzerindeki tefekkür” ve “başka varlık üzerindeki tefekkür” olmak üzere 

iki ana grupta değerlendirilebilmektedir.595 “Kur’an üzerindeki tefekkür” kavramı, esas 

itibariyle Kur’an’ın düşünmek, anlamak ve hükümlerini idrak etmek üzere Allah tarafından 

gönderilmesi üzerine inşa edilmiştir. Burada tefekküre vurgu yapılan ayetler esas alınmaktadır. 

Zira Kur’an’da insana düşünmesini ve tefekkür etmesini öğütleyen birçok ayet mevcuttur.596 

“Başka varlıklar üzerindeki tefekkür” ise Allah’ın kâinattaki hiçbir şeyi boşuna 

yaratmadığını esas almaktadır. Nitekim Kur’an’da: “Onlar ayaktayken, otururken ve yanları 

üzerine yatarken Allah'ı anarlar. Göklerin ve yerin yaratılışı üzerinde düşünürler”597 

                                                           
593 İbn Manzûr, V/65.; A. Ali Mamat, Omar M. S. Abidin S. H. S. Ahmad Z. Z., Literature Review on Concept of 

Tafakkur in Islamic Mysticism, International Journal of Academic Research Business and Social Sciences, 2019, 

9(4), ss.44-53.; Ramazan Altıntaş, İslam Düşüncesinde İşlevsel Akıl, İstanbul, 2003, s.79.; Cürcânî, s.168.; Asım 

Efendi, el-Okyanus, II/159. 
594 el-İsfehânî, s.386.; Altıntaş, İslam Düşüncesinde İşlevsel Akıl, a.g.e., s.79. 
595 Mustafa Çetin, Kur’an’da Tefekkür Kavramı, D.E.Ü. İlahiyat Fakültesi Dergisi, sayı:8, İzmir, 1994, ss.43-59.; 

İhyâu Ulûmi’d-Dîn, a.g.e., IV/4276-4277. 
596 Bkz. 2.Bakara: 219, 266; 3.Âl-i İmrân:191; 6.En’âm:50; 7.A’râf:176, 184; 10.Yûnus:24; 13.Râ’d:3; 16.Nahl:11, 

44, 69; 30.Rûm:8; 34.Sebe’:46; 39.Zümer:42; 45.Câsiye Suresi 13.  
597 3.Âl-i İmrân:191: “َِض َر  َوََيتَفَكَُّروَنَفِىََخلِقاَلسََّمَواِتََواال  وَعلَىَُجنُوبِِهم  َوقُعُوداَ   َ ََقِياَما  ”اَلَِّذيَنَيَذ ُكُروَنَلَّلاَّ
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buyurularak, insan, Allah’ın yarattığı varlıklar üzerinde tefekkür etmeye ve düşünmeye sevk 

edilmektedir. Bu ayet, tefekkürün mahiyetini ve nasıl olması gerektiğini açık bir şekilde ortaya 

koymaktadır.598 

Hadis kaynaklarında tefekkürle ilgili verilen birçok hadis, Hz. Peygamber’in tefekküre 

verdiği önem ve değerin büyüklüğünü göz önüne sermektedir. Bu hadislerden örnek vermek 

gerekirse: 

“Bir saat tefekkür, bir yıl ibadetten hayırlıdır.” 599 

“Allah'ın yaratıkları üzerinde tefekkür ediniz; zatı hakkında tefekkür etmeyiniz. Zira siz, 

O'nun zatının mahiyetini bilemezsiniz.” 600 

Yukarıda verilen hadislerden, Hz. Peygamber'in tefekküre verdiği değer çok açık şekilde 

görülmekte, ama aynı zamanda Allah’ın zatının nasıl olduğu ile ilgili bir tefekkürün doğru 

olmadığı, bunun aksine Allah’ın yaratmış olduğu varlıklar üzerinden tefekkürün önemi 

vurgulanmaktadır. Zira gayb âleminin sınırları içine giren varlıkların mahiyeti hakkında akıl 

yürütmek, düşünmek, hayalin sınırlarını zorlamakta ve gerçeği yansıtmayan anlamsız 

varsayımların üretilmesine sebep olmaktadır. Bu nedenle bu konularda fazla düşünmek uygun 

görülmemiştir. Bu ve benzer hadisler, tefekkürde yoğunlaşmanın nerede olması gerektiğini açık 

şekilde göstermektedir.601 İnsan ancak doğru tefekkür sayesinde fayda ile zarar, doğru ile yanlış 

arasında ayırım yapabilmektedir.602 Gece ve gündüzün yer değiştirmesi603, semânın kandillerle 

süslenmesi ve kusursuz oluşu604, toplumsal yasalardan bahseden ayetler605 ile benzer konuları 

                                                           
598 Begavî, Meâlimu’t-Tenzîl, I/385. 
599 Ebu’l-Fadl Celaleddin Abdurrahman b. Ebû Bekr Suyutî, Camiu’s-Sağir, Riyad, 1988, II/127.; İhyâu Ulûmi’d-

Dîn, a.g.e., IV/4267. 
600 Suyutî, Camiu’s-Sağir, I/136.; Muttakî, Kenzu’l-Ummâl, XVI/121.; İhyâu Ulûmi’d-Dîn, a.g.e., IV/4291.; İbn 

Hacer, Fethu’l-Bârî, XIII/383. 
601 İhyâu Ulûmi’d-Dîn, a.g.e., IV/4290-4291.  
602 2.Bakara:219; 6.En’âm:50. 
603 3.Âl-i İmrân:190. 
604 67.Mülk:3-5. 
605 13.Ra’d:3; 30.Rûm:21. 
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düşünen insan, mutlak bir varlık olan Allah ile iman sayesinde irtibata geçmekte, “Rabbimiz! 

Sen bunları boşuna yaratmadın”606 diyerek hayret ve heyecanla inancını yenilemektedir. İşte 

tefekkürün amacı, insanın varlıktan yola çıkarak akıl yolu ile Allah’a ulaşmasıdır.607 

6. Teakkul (  (تَعَقُّلَ 

Teakkul sözlükte; akletmek, fehmetmek, anlamak, hakikati üzere idrak etmek, bir şeyi 

sıfatıyla bilmek, iyisiyle kötüsüyle eksik ve noksanıyla bilmeye çalışmak ve birbiriyle ilgili iki 

kavram arasında bağlantı kurmak anlamlarına gelmektedir.608 Bu tanıma göre teakkul 

melekesine sahip insan, kendisini düşünemeyen canlılardan ayıran en önemli özelliklerden olan 

tutarlı bir şekilde düşünme ve olaylar arasında bağlantı kurma yeteneğine sahip olmak suretiyle 

“makuliyet” sınırları içerisinde kalmaktadır.609 İnsan aklederek eserle müessir arasındaki ilgiyi 

idrâk edip, eserden müessire yahut müessirden esere varmaktadır.610 

Yukarıda verilen tanımda da belirtildiği gibi, Kur’an’da birçok ayette, insanlara 

kendilerinin donatıldığı akıl melekesini kullanmaları, sorumluluklarını düşünmeleri, yani 

teakkul etmeleri ve daha da önemli olarak geçmiş olaylarla ilişki kurarak doğru ile yanlışı 

birbirinden ayırmaları emredilmektedir.611 Örneğin, Kur’an’da, “Allah'ın izni olmadıkça hiçbir 

kimse iman edemez. Allah, azabı akıllarını (güzelce) kullanmayanlara verir”612 buyurularak 

teakkul etmeyenler için çok ciddi bir uyarı yapılmaktadır. 

                                                           
606 3.Âl-i İmrân:191; 41.Fussilet:53. 
607 Altıntaş, İşlevsel Akıl, a.g.e., ss.81-82. 
608 Keklik, Felsefenin İlkeleri, a.g.e., s.192.; İbn Manzûr, XI/459. 
609 İlhan Kutluer, “Düşünme”, DİA, X/53.; Altıntaş İşlevsel Akıl, a.g.e., s.38. 
610 Elmalılı, I/566-567. 
611 Örn. bkz. 2.Bakara:73, 164, 242; 3.Âl-i İmrân:118; 16.Nahl:12, 67; 21.Enbiya:10; 22.Hac:46. 23.Mü’minûn:80; 

24.Nûr:61; 26.Şu‘arâ:28; 30.Rum:24, 28; 45.Câsiye:5; 57.Hadîd:17. 
612 10.Yûnus:100. 
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Buna mukabil, “Eğer kulak vermiş veya aklımızı kullanmış olsaydık, şu alevli 

ateştekilerden olmazdık”613 ayetiyle teakkul etmek suretiyle Kur’an kıssalarında belirtilen 

önceki kavimlerin yapmış olduğu hatalardan ders çıkaranların, ateş ehline tabi olmayacakları 

anlaşılmaktadır. Bunun için insanın hafızasını diri tutması ve uyanık olması esastır. Kur’an bu 

sebeple insandan, inanç konusunda olduğu kadar diğer bütün alanlarda da aklını kullanmasını 

istemektedir. Kur’an’ın bu isteği doğrultusunda aklını kullanmayan insan, kendisinden 

beklenen zindeliği bulamayacak ve gerekli sonuca varamayacaktır. Aklını kullandığındaysa 

büyük bir hassasiyet kazanarak eşya ve hadiseler noktasında değişik boyutlar yakalama imkânı 

bulacaktır.614 

Teakkul kavramı, Hz. Peygamber’in hadisleri bağlamında değerlendirilecek olursa, ilgili 

hadislerde bu kavrama; bağlama, tutma vb. anlamlarının yanı sıra, “anlama, bilme ve akılda 

tutma” anlamlarının da yüklendiği görülmektedir.615 Bu hususa ilişkin olarak Enes b. Mâlik 

tarafından nakledilen bir hadise göre bir adam, Hz. Peygamber’e gelerek “Ey Allah’ın Elçisi, 

(devemi) bağlayıp da mı (Allah’a) tevekkül edeyim, yoksa serbest bırakıp da mı (Allah’a) 

tevekkül edeyim?” diye sorunca, Hz. Peygamber “(Deveni) bağla ( (ََ ِقل ها اَع   ve (daha sonra) 

tevekkül et” buyurmuştur. 616  

Özet olarak, Kur’an ve Hz. Peygamber’in hadisleri bağlamında teakkul, insanların olaylar 

arasında derinlemesine ilişki ve bağ kurmalarını mümkün kılan ve bu sayede hataya 

düşmelerine engel olan melekedir.617 

                                                           
613 67.Mülk:10. 
614 Sadık Kılıç, Kur’an’ı Anlama Sorunu, İstanbul, İhtar Yay., 1999, s.33. 
615 Detaylı bilgi için bkz. Süleyman Hayri Bolay, “Akıl”, DİA, II/239.; İbn Manzûr, V/458. 
616 et-Tirmizî, “Kıyamet”, 60. 
617 Mustafa Şentürk, Kur’ân'da Akıl, İstanbul, Yeni Zamanlar Yay., 2004, s.142. 
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7. Tezekkür (  (تَذَكُّرَ 

Tezekkür veya zikr; düşünme, anma ve hatırlama anlamlarının yanı sıra geçmişi düşünme 

ve hatırlama anlamına da gelmektedir. Burada derin ve kapsamlı bir düşünme ve hatırlama söz 

konusudur.618 

Tezekkür kavramı, Kur’an bağlamında değerlendirildiğinde, bu kavramın Kur’an’da zikrin 

en yaygın şekli olup, nitelikli bir düşünme ve hatırlama eylemi olduğu görülmektedir. 

Kur’an’da tezekkürün öğüt ve ibret almak anlamında da kullanıldığı görülmektedir. Zira Allah, 

peygamberleri aracılığıyla kullarının öğüt ve ibret almalarını istemektedir.619 Bu hususta 

Kur’an’da şöyle buyrulmaktadır: 

“Allah'ı unutan ve bu yüzden Allah'ın da kendilerine kendilerini unutturduğu kimseler gibi 

olmayın. İşte onlar fâsık kimselerin ta kendileridir.” 620 

“Allah: ‘Evet, öyle. Ayetlerimiz sana geldi de sen onları unuttun. Aynı şekilde bugün de 

sen unutuluyorsun’ der.” 621 

Diğer taraftan nefsin önemli tuzaklarından biri olan “gaflet”, dinî ve ahlâkî bir terimdir.622
 

Kur’an’ bu kelime, genelde “zikir” kelimesinin zıddı olarak kullanılmaktadır. Bir şeyi bile bile 

terk etmek “gaflet”, bilmeden terk etmek ise “nisyan” olarak tanımlanmaktadır. Kur’an’da, 

“hayvanlardan daha aşağı seviyede bulunan ve kalpleri mühürlü olanları ise ‘gafil’ ”623 olarak 

                                                           
618

 İbn Manzûr, IV/308-309.; İlhan Kutluer, “Düşünme”, DİA, X/53.; Muhammed el-Behiy, İnanç ve Amelde 

Kur’ânî Kavramlar, (terc. Ali Turgut), İstanbul, Yöneliş Yay.,1995, s.27.; ez-Zemahşerî, II/180.; et-Taberî, 

IX/157. 
619

 et-Taberî, XIII/139.; Begavî, Meâlimu’t-Tenzîl, III/14.; er-Râzî, XIX/32.; İhsan Kahveci, Kur’ân’da Zikir 

Kavramı ve Boyutları, Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitiüsü, 

İstanbul, 1995, s.45.; Bülent Sönmez, Filozof ve Peygamber, İstanbul, Araştırma Yay., 2002, s.28.  
620 59.Haşr:19. 
621 20.Tâhâ:126. 
622 el-İsfehânî, s.543.; Cürcânî, s.162.; Süleyman Uludağ, “Gaflet”, DİA, XIII/283. 
623 7.Â’râf:179. 
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nitelenmektedir. Müminlere gafil olmamaları emredilmekte, aksi durumda kendilerini ahirette 

elîm bir sonun beklediği belirtilmektedir.624 

Şu halde insan unutan bir varlık olduğu için Allah, ona unuttuklarını hatırlatmakta ve 

gerçeği idrak etmesini istemektedir. Yağmurun ölü toprağı diriltmesi gibi tezekkür de kalpleri 

diriltmektedir.  Kur'an’da “Eğer bilmiyorsanız zikir ehlinden sorunuz”625
 ayeti de bilme ve 

tezekkür arasında kurulan bu doğrudan ilişkiye delalet etmektedir. Kur’an’da tezekkürün yani 

unutmamanın ve hatırlamanın önemi çok sarih şekilde vurgulanmakta; Allah, zikrin diğer bir 

adı olan Kur’an aracılığıyla insanları, önceki olayları unutmamaları ve bunlardan ibret almaları 

hususunda uyarmaktadır.626 

8. Tedebbür (  (تَدَبُّرَ 

Tedebbür; bir işe başlamadan önce o işin sonunu düşünmek, buna göre gereken tedbirleri 

almak anlamına gelmektedir.627 Tedebbür anlam olarak tefekküre yakındır, ancak tedebbürde 

geleceğe yönelik bir düşünme söz konusudur.628 Görüleceği üzere tefekkürde olduğu gibi 

tedebbürde de esas olan eylem “düşünme”dir. 

Kur’an’da tedebbür kelimesinin yer aldığı ayetlerde genellikle “Kur’an ayetleri üzerinde 

tefekkür etme” anlamının öne çıktığı görülmektedir.629 Bunun amacı, mesajın arka plânını 

derunî bir şekilde kavramaktır.630 Zira her şeyin bilgisi, ancak düşünce eylemi ile 

                                                           
624 7.Â’râf:146, 205; 10.Yunus:7-8; et-Taberî, III/218.; Askerî, el-Furûku’l-Lugavî, s.389, 1412.  
625 16.Nahl:43. 
626 Sönmez, Filozof ve Peygamber, a.g.e., s.28.; Ayrıca “tezekkür” kavramının geçtiği diğer ayetler için bkz. 3.Âl-

î İmrân:7; 6.En’âm: 152; 7.Â’râf: 2-3, 57; 15.Hicr:6; 16.Nahl:13; 18.Kehf:63; 20.Tâhâ:34; 21.Enbiyâ:10, 50; 

28.Kasas:51; 35.Fâtır:37; 54.Kamer:17; 73.Müzzemmil:19; 88.Ğaşiye:21; ez-Zemahşerî, el-Keşşaf, IV/67. 
627 el-İsfehânî, s.237.; İbn Manzûr, IV/268.  
628

 el-İsfehânî, s.238.; İbn Manzûr, VI/273.; Askerî, el-Furûku’l-Lugavî, I/75.; Ali Galip Gezgin, Kur’ân’da 

“Düşünme” Anlamına Gelen Bazı Kelimeler Üzerine Bir Değerlendirme (I), Süleyman Demirel Üniversitesi 

İlahiyat Fakültesi Dergisi, sayı: 32, s.169.; Altıntaş, İşlevsel Akıl, a.g.e., ss.85-86. 
629 Uludağ, Tasavvuf Terimleri Sözlüğü, a.g.e., s.343.; ez- Zemahşerî, IV/90. 
630 Altıntaş, İşlevsel Akıl, a.g.e., s.86.; Şentürk, Kur'ân’da Akıl, a.g.e., ss.123-124.; Beydâvî, II/225. 



97 

 

kazanılabilmektedir.631 Kur’an bize, yaşadığımız zaman diliminde veya geçmişte çakılıp 

kalmak yerine, hâlihazırdan öteye bakmamız üzerinde sıklıkla uyarılarda bulunmaktadır.632 Bu 

konu ile ilgili olarak bir hadis-i şerifte: “Her kim, öncekilerin ve sonrakilerin ilmini arzularsa 

Kur’an’ı harmanlasın, O’nu iyice tedebbür etsin”633
 denmektedir.  

 “Anlamayarak yapılan ibadette, tedebbürsüz (düşüncesiz gerçekleşen) kıraatte hayır 

yoktur”634 sözü, akla dayalı bilgi ile anlamanın önemine işaret etmektedir. İnsan, Kur’an’ı zihnî 

ve kalbî melekeleri ile de kavramaya çalışmalıdır. İşte burada tedebbür devreye girmektedir. 

Tedebbür, geniş bir düşünce yelpazesinde aklın aktif hale geçme biçimidir. Her şeyden önce 

doğru bir düşünceye sahip olmak için bu düşüncenin ilkelerini kavramak ve ona göre adım 

atmak gerekmektedir. İşte doğru bir düşünme yasası olan tedebbür, Allah’ın insanın seviyesine 

göre ortaya koyduğu önemli akıl ilkelerinden biridir. Her insan kendi kapasitesi nispetinde onu 

anlamaya ve anladıklarını hayata intikal ettirmeye çalışmakla yükümlüdür.635 

“Tedebbür”ün Kur’an’da kullanıldığı ayetlere örnek vermek gerekirse: 

“Hâlâ Kur'an'ı düşünüp anlamaya çalışmıyorlar mı? Eğer o, Allah'tan başkası tarafından 

(indirilmiş) olsaydı, mutlaka onda birçok çelişki bulurlardı.” 636 

“Bu Kur'an, ayetlerini düşünsünler ve akıl sahipleri öğüt alsınlar diye sana indirdiğimiz 

mübarek bir kitaptır.” 637 

Yukarıda örnek verilen ayetlerden görüleceği üzere Allah, kullarından tedebbür etmelerini, 

yani akıllarını kullanmak suretiyle Kur’an ayetleri hakkında düşünmelerini, bu ayetlerden 

                                                           
631

 Ayrıntılı bilgi için bkz. Toshihiko Izutsu, İslâm Düşüncesinde İman Lafzı, (terc. Selahattin Ayaz), İstanbul, 

Pınar Yay., 1984, ss.195-219.  
632

 Örn. bkz. 2.Bakara:170; 4.Nîsâ:11; 5.Mâide:104; 6.En’âm:91, 148; 7.Â’râf:70, 173; 11.Hûd:62, 87,109; 

14.İbrahim:10; 16.Nahl:35; 34.Sebe’:43; 36.Yâsîn:6; 37.Saffât:17; 56.Vâkıa:48. 
633 İhyâu Ulûmi’d-Dîn, a.g.e., IV/4270.  
634 İhyâu Ulûmi’d-Dîn, a.g.e., IV/4270. 
635 Altıntaş, İşlevsel Akıl, a.g.e., s.87. 
636 4.Nisâ:82: “...اَن  ”اَفَالَََيتَدَبَُّرونَََاَل قُر 
637 38.Sâd:29: “…ََِباَب َرَاُولُواَاال   ”ِليَدَّبَُّروَاَياَتِِهََوِلَيتَذَكَّ
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kendileri için gerekli dersleri çıkarmalarını ve tedbiri elden bırakmadan hareket etmelerini 

istemektedir.638 Bir diğer ayette ise: 

“Onlar Kur'an'ı düşünmüyorlar mı? Yoksa kalplerin üzerinde kilitleri mi var? 639 

buyurularak tedebbür esaslı, yani sadece bugüne değil aynı zamanda geleceğe dönük bir 

bakış açısıyla düşünme eyleminin önemi vurgulanmaktadır. 

9. Nazar (  ve Türevlerinin Kullanılması (نََظرَ 

Kur’an’da ilmi teşvik eden kavramlardan biri de “nazar” kavramıdır. Nazar; bir şeye 

bakma, gözün algılaması, bakışlarını bir yöne çevirmek, yan bakış, iltifat, itibar, niyet, 

beklemek, tasarlamak, aklından geçirmek, dikkatini vermek tefekkürde bulunmak, idrâk etmek, 

o şey hakkında derinlemesine düşünme ve odaklanma anlamına gelmektedir. Nazar, 

düşünmeyi, öğüt ve ibret almayı; aktif bir zihinsel faaliyeti içine alan bir bakmayı temsil 

etmektedir.640 İlk manası “gözün bir yere çevrilmesi” olan nazar, bu anlamıyla duyular yoluyla 

elde edilecek bilginin ilk basamağını teşkil etmekedir. Bu yönüyle “tefekkür”den daha 

kapsamlıdır. Tefekkür, nazar faaliyetinin olmazsa olmaz bir parçasıdır.641 

Nazar aynı zamanda bilinenden hareket etmek suretiyle belli bir yöntem dâhilinde 

bilinmeyenin elde edilmesi anlamına da gelmektedir. Dolayısıyla nazar, bilginin edinilmesiyle 

sonuçlanan bir faaliyet olup, yerde-gökte ve her ikisi arasında yer alan yaratılmışların hikmetini 

anlamak için geçmişe giderek zihinsel ve düşünsel anlamda çok amaçlı bir gezi yapmak 

demektir. Bundan maksat, Allah’ın kâinatta hâkim kıldığı kanunların düşünülmesi ve bunlardan 

ibret alınmasıdır. Başka bir ifadeyle Allah, “Öyleyse insan neden yaratıldığına bir baksın”642 

                                                           
638 Diyanet Kur’an Yolu Türkçe Meal ve Tefsiri, II/102-103. 
639 47.Muhammed:24:”.َََعلَىَقُلُوٍبَاَقفاَلُها اََنَاَم  فَالََيَتَدَبَُّروَنَاَل قُر  ََ  ”ا
640 el-İsfehânî, s.758.; İbn Manzûr, III/215-217.; Asım Efendi, el-Okyanus, II/202.; Askerî, el-Furûku’l-Lugavî, 

I/76.; Altıntaş, İşlevsel Akıl, a.g.e., s.96.; Beydâvî, III/216.; Âlûsî, XI/195.; İbn Kesîr, II/434. 
641 Bkz. 7.Â’râf:185; 37.Saffât:8-9; 88.Ğâşiye:17. 
642 86.Târık:5: “َََُخِلق ن ساَُنَِممَّ ِ َين ُظراال   ”فَل 
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ayetinde buyurduğu gibi kullarından Kur’an ayetlerini anlamalarının yanı sıra, kendi 

yaratılışları da dâhil olmak üzere kâinat kitabındaki ayetlere de ibret nazarıyla bakmalarını 

murâd etmektedir.643 

Yine bu bağlamda Kur’an’da “Üstlerindeki göğe bakmazlar mı? Onu nasıl bina ettik, nasıl 

donattık! Onda hiçbir düzensizlik ve eksiklik yoktur. Yeryüzünü de yaydık ve orada sabit dağlar 

yerleştirdik. Orada her türden iç açıcı çift bitkiler bitirdik” 644 buyurularak öğüt ve ders almak 

için yazılı olmayan kâinat ayetlerine (arz ve semavat, insanlar, hayvanlar ve diğer varlıkların 

yaratılışı, önceki kavimlerin akıbetleri gibi) dikkatle nazar edilmesi istenmektedir.645 

10. Basar (  ve Türevlerinin Kullanılması (بََصرَ 

Basar; kelime olarak görüş, görme, görme işlevini yerine getiren göz gibi anlamları ifade 

etmektedir.646 Basar kavramı, bir şeyin hakikatini, özelliğini ve geleceğe dair bilgiyi ve görmeyi 

içine alan “kalp gözü” ile ilişkilidir. Bir sıfat olan “basîr” ise Kur’an’da; sezen, gözüyle gören, 

kesin delil sayesinde gerçeği idrak eden ve ibret gözüyle bakan anlamlarında 

kullanılmaktadır.647 Bu anlamda Allah’ın “el-Basîr” ismi; her şeyi, bütün ayrıntılarıyla doğru 

ve eksiksiz gören demektir.648 Kur’an’da bu tecelliden nasibi olmayanların gözlerinde perde 

olduğu ve bu sebeple gerçeği göremedikleri söylenmektedir. Bu nedenle insanların gerçeği 

görmelerine ışık tutuğu için Kur’an, “besair” olarak da adlandırılmıştır.649 

                                                           
643

 Örn. bkz. 2.Bakara:259; 3.Âl-i İmrân:137; 6.En’âm:11, 46, 65; 7.Â’râf:84, 86; 10.Yûnus:39, 73, 101; 

12.Yûsuf:109; 16.Nahl:36; 27.Neml:14,51,69; 28.Kasas:40; 29.Ankebût:20; 30.Rûm:9,42; 35.Fâtır:44; 

37.Saffât:73; 40.Mü’min:21,82; 43.Zuhruf:25; 47.Muhammed:10; 50.Kaf:6; 57.Hadid:13; 75.Kıyâme:22-23; 

Mehmet Okuyan, Kısa Surelerin Tefsiri, İstanbul, Düşün Yay., 2012, s.135. 
644 50.Kâf:6-7: “... قَُهم  ََين ُظُرواَاَِلىَالسَّماَِءَفَو   ”اَفَلَم 
645 Okuyan, Kısa Surelerin Tefsiri, a.g.e., s.136. 
646 el-İsfehânî, s.63-64.; Zebîdî, X/197. 
647 Bekir Topaloğlu, “Basar”, DİA, V/102-103.; Beydâvî, III/311.; İbn Kesîr, II/496.  
648

 Bekir Topaloğlu, “Basar”, DİA, V/102.; Yıldırım, Kur’ân’da Ulûhiyyet, a.g.e., ss.198-199.; Altıntaş, İşlevsel 

Akıl, a.g.e., s.58. 
649 Bkz. 7.Â’râf:203; 28.Kasas:43; 36.Yâsîn:9; Zebîdî, X/197. 
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“Basar” ayrıca nazar veya bakmayı müteakiben oluşan görmeyi ve şuur sıçramasını ifade 

eden bir kavramdır ve bu açıdan değerlendirildiğinde düzey olarak “nazar”ın üzerinde yer 

almaktadır. Buradan hareketle nazar eylemi, her zaman basar, yani görme ile 

sonuçlanmayabilir, ama nazar, göz ile surete bakılan ilk andır ve bu nedenle de görmenin ön 

şartıdır.650 İnsan, gözüyle gördüklerini iç âlemindeki yetilerle anlamlandırıp ortaya 

koymaktadır.651 Şu halde basar, duyusal bilgiye göz yoluyla ulaşma eylemidir.652 

Basîret ise beş duyudan biri olan görmenin ötesinde aynı zamanda kalpte şuur uyandıran 

bir meleke olup, kalp gözüyle görme anlamına gelmektedir. Kalp gözü olarak da isimlendirilen 

bu kavram, kalp ile görme, bilme, doğru olanı keşfetme, sezgi yoluyla görme anlamlarına da 

gelmektedir.653 Kur’an inananları basîretli, inkârcıları ise kör saymaktadır.654 Basîret aynı 

zamanda “ferâset” ile yakın bir anlam ilişkisine sahiptir. Kur’an’da daha çok “akıl sahipleri” 

anlamında “ûlu’l-ebsar (َب صاَر َاال   ifadesinin kullanılması, “basiretlerinin” gerçekleri ”(اُولُى

görmelerine ışık tutan bir araç olmasından kaynaklanmaktadır.655 Basîretli olma özelliğini 

taşıyan kimse, doğru ve yanlışı birbirinden ayırabilen zengin bir bakış açısına sahip olmaktadır. 

Kalp, aklın gözdeki görme kuvvetine benzediğinden halk arasında gözü açık kişiye “basiretli” 

denmektedir. Kalb gözü, Allah’ın sanat eserlerini görmek için tasarlanmış bir yapıdır ve bu 

“bakmak ile görmek” arasındaki ilişkiye benzemektedir. İnsan, “basiret” ile maddî ve manevî 

bağlamda eşyanın hakikatlerini yani gizli yönlerini, beden gözünün, dış yüzeyleri gördüğü gibi 

görmektedir.656 

                                                           
650 Askerî, el-Furûku’l-Lugavî, I/263. 
651 Askerî, el-Furûku’l-Lugavî, I/263.; Sönmez, Filozof ve Peygamber, a.g.e., s.27. 
652 Cürcanî, s.701. 
653 el-İsfehânî, s.64.; İbn Manzûr, IV/64.; Süleyman Uludağ, “Basîret”, DİA, V/102. 
654 Süleyman Uludağ, “Basîret”, DİA, V/103. 
655 Bkz. 3.Âl-i İmrân:13; 24.Nûr:44; 59.Haşr:2; Altıntaş, İşlevsel Akıl, a.g.e., ss.59-66. 
656 Cürcânî, I/701.; Begavî, II/453.; Altıntaş, İşlevsel Akıl, a.g.e., s.59.; er-Râzî, XV/78. 
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Konumuzla ilgili “basar” ve “basîret (kalp/gönül gözü)” kavramlarının geçtiği Kur’an 

ayetlerine örnek657 verilecek olursa: 

“Andolsun, ilk nesilleri yok ettikten sonra Mûsâ'ya -düşünüp ibret alsınlar diye- insanların 

kalp gözünü açan deliller ve bir hidayet rehberi, bir rahmet olarak Kitab'ı (Tevrat'ı) verdik.”658 

“Bütün bunlar, içtenlikle Allah'a yönelen her kulun gönül gözünü açmak ve ona öğüt ve 

ibret vermek içindir.”659 

Yukarıda örnek verilen ayetlerde ve açıklamalarda görüldüğü gibi hem “basar” ve hem de 

“basîret” kavramı kalp tarafından gerçekleştirilmektedir. Ancak burada kalp, basar işlevini göz 

vasıtasıyla yaparken, basîret özelliğini ve işlevini herhangi bir vasıtaya gerek kalmaksızın 

gerçekleştirmektedir.660 

11. Re’a (َرأى) ve Türevlerinin Kullanılması 

“Re’a” terim olarak; gözle veya kalple bakmak, görmek, görünenin ne olduğunu anlamak, 

bir kanaate varmak, görüş beyan etmek, idrâk etmek, düşünmek anlamlarına gelmektedir. 

“Re’a”, aynı zamanda kalp gözüyle görmek anlamında da kullanılmaktadır.661 Kur’an’da “re’a” 

teriminin bu anlamda kullanıldığı ayetlere örnek vermek gerekirse: 

“Andolsun kadın ona (göz koyup) istek duymuştu. Eğer Rabbinin delilini görmemiş olsaydı 

Yûsuf da ona istek duyacaktı.”662 

“Kalp, (gözün) gördüğünü yalanlamadı.”663 

                                                           
657 Ayrıca bkz. 7.Â’râf:198; 10.Yunus:43; 12.Yusuf:108; 13.Râ’d:6; 67.Mülk:3.  
658 28.Kasas:43: “َََيَتَذَكَُّرون لَعَلَُّهم  َمةَ  َِّسَََوَُهد ىََوَرح  َولَىََبصاَِءَرَِللنا ناََاَل قُُروَنَاال  لََك  َبَع ِدَماََاَه  ِكتاََبَِمن   ”َولَقَد َاَتَي ناَهَُموسىَاَل 
659 50.Kâf:8: “ٍٍَدَُمنِيب ََعب  َرىَِلُكل ِ َوِذك   ”تَب ِصَرةَ 
660 Cürcânî, I/702. 
661 İbn Manzûr, XIV/291-292.; Zebîdî, XXXVIII/105.; er-Râzî, XV/78. 
662 12.Yusuf:24: “َِهاََنََرب ِه ََراََبُر  ََ.َلَوالََاَن  تَبِها َِبِهَوََََهمَّ ت   ”وََلَقَد ََهمَّ
663 53.Necm:11: “ََََراى  ”ماَََكذََبَال فَُؤادَُما
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Bu ayetlerde geçen görme işini yapanın göz (basar) mü yoksa kalp mi olduğu konusunda 

farklı görüşler bulunmaktadır. Bir görüşe göre, görme işi kalp veya göz (basar) ile 

gerçekleştirilmektedir. 664 Diğer bir görüşe göre görme, hem kalp ve hem hem de göz ile 

mümkündür. Bu görüşe göre, idrak ilk önce kalp iledir ve daha sonra göze geçiş olur.665 

“Ru’yet” ise re’a (َرأى) filinin mastarı olup, “göz ile görme” ve “ilim maksadıyla 

gözlemleme” anlamlarına gelmektedir.666 “Ru’yet” teriminin “inanma” anlamı da söz 

konusudur. Bu inanma, hak veya bâtıla inanma şeklinde olabilmektedir; yani ru’yet her iki 

anlamda da kullanılabilmektedir. Nitekim “Biz ise onu yakın görüyoruz”667 ayetinde geçen 

görme kelimesi inanma anlamına gelmektedir. Burada Allah, kıyametin vaktini kendilerine 

bildirmemiş olsa da inananlar, kıyametin yakın olduğuna inanmakta ve iman etmektedir.668 

“Ru’yet” aynı zamanda gözlemleme, aklın çalıştırılması ve derin düşünme ile ulaşılan ileri 

düzey bilgidir. O halde “ru’yet”, his ile algılanabilen bir şeyin tefekkür neticesinde ortaya 

çıkmasından kaynaklanan zihinsel bir bilmeyi temsil etmektedir.669 “Ru’yet” ayrıca ilim 

manasına da gelmektedir. “Kendilerine ilim verilenler, Rabbinden sana indirilen Kur'an'ın 

gerçek olduğunu ve onun, mutlak güç sahibi ve övgüye layık Allah'ın yoluna ilettiğini 

görürler”670 ayeti buna en güzel örnektir.671 Bu ayette “ru’yet” kelimesinin ilim anlamında 

kullanılmasının sebebi, bu bilginin kesin bir bilgi olduğunu belirtmek içindir.672  

                                                           
664 er-Râzî, XXVIII/249. 
665 Beydâvî,َV/204. 
666

 Ebu’l-Hasan Mecâşiyî bi’l-Velâ el-Belhî Ahfeş, Me’âni’l-Kur’ân, tah. ed-Doktora Hüdâ Mahmud Karâ’a, 

Kahire, Mektebetu’l-Hancî, 1990, I/198. 
667 70.Me’âric:7. 
668 İbn Kesîr, IV/419. 
669

 Hasan Ğâlib, Nazariyetu’l-İlm fi’l-Kur’ân, Bağdat, Müessesetü’l-A’râf li’n-Neşr, tsz., s.34.; Örn. bkz. 

14.İbrahim:19; 25.Furkân.45; 31.Lokmân:31. 
670 34.Sebe’:6. 
671 Ayrıca bkz. 2.Bakara:128; 6.En’âm:75; 13.Ra‘d:40. 
672

 Muhammed Tahir İbn Âşûr, Tefsîru’t-Tahrîr ve’t-Tenvîr, Tunus, ed-Daru’t-Tunusiyye li’n-Neşr, 1984, 

XXII/145. 
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Bunların yanında “ru’yet” ancak var olan şeyler hakkındadır. “Nazar” gözün bir yöne 

yönelmesi iken “ru’yet”, görünenin idrak edilmesidir. Bu yüzden bazen göz nazar etmekte fakat 

nazar ettiği şeyi idrak (ru’yet) edememektedir.673 Tüm bunlardan hareketle denilebilir ki 

gözlemlemenin ilk aşaması “nazar”dır. Nazar, gözün surete baktığı ilk andır. Göz ile duyusal 

bilgiye erişilmesi “basar”, kalp gözüyle erişilmesi ise “basiret”tir. “Ru’yet” ise bu basamaktan 

sonra gelmektedir. “Basar” ya da “basiret” ile ulaşılan bilginin hakikate ulaşmasına ise “ru’yet” 

denmektedir.674 

12. “Sîrû Fi’l Ardi ( ِضَِسيُرواَفيَ َر  اْل  )” İfadesi 

“Sîrû fi’l ardi” ifadesi, yeryüzünde gezip dolaşmak anlamına gelmektedir. Bu ifade, 

Kur’an’da birçok ayette geçmekte olup, genel olarak öğüt ve ibret alma amacına yönelik bir 

gezip dolaşma anlamında kullanılmıştır. Kur’an’da “sîrû fi’l ardi ( ِضَِسيُرواَفيَ َر  اْل  )” ifadesinin 

geçtiği ayetlere örnek vermek gerekirse: 

“De ki: “Yeryüzünde dolaşın da Allah’ın başlangıçta yaratmayı nasıl yaptığına bakın.”675 

“(Yine) onlar, yeryüzünde dolaşıp kendilerinden öncekilerin sonunun nasıl olduğuna 

bakmadılar mı?”676 

Yukarıda örnekleri verilen ve “sîrû fi’l ardi (َِض َر   ifadesinin geçtiği ayetlerde677 ”(ِسيُرواَفيَاْل 

belirtilen gezip dolaşma tavsiyesi, eğlence maksatlı bir tavsiye değildir; aksine burada Allah’ın 

yaratma kudretine vurgu yapılmakta ve kendilerinden önce gelen ümmetlerden Allah’ın 

ayetlerini ve peygamberlerini yalanlayanların akıbetlerinin nasıl olduğuna dair ibret alınması 

öğütlenmektedir. Burada muhâtaplar, sahip oldukları güç ile yeryüzünü imâr açısından 

                                                           
673 Askerî, I/263. 
674 Cürcânî, I/701. 
675 29.Ankebût:20: “َََََاَل َخل ق ِضَفاَن ُظُرََكي َفَبَدَا َر  َِسيُروَفِىَااَل   ”قُل 
676 30.Rûm:9:” ِلِهمَ  َقَب  ِضَفَيَن ُظُروََكي َفَكاََنَعاَقِبَةَُاَلَِّذيَنَِمن  َيَِسيُروَفِىَااَلر   ”اََوَلم 
677 3.Âl-i İmrân:137; 6.En’âm:11; 12.Yûsuf 109; 16.Nahl 36; 22.Hac:46; 27.Neml:69; 35.Fâtır:44; 40.Mü’min:21, 

82; 47.Muhammed 10. 
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kendileri ve önceki toplumlar arasında bir mukayese yapmaya davet edilmektedir.  Bu ayetlerde 

belirtilen bilgi edinme amaçlı bu geziler, hem duyulara, hem de akla hitap etmek suretiyle 

şimdiki ve gelecek nesillerin faydalanması için yararlı bir bilgi mirası bırakma amacına 

matuftur.678 Ayrıca bu ayetlerle insanın duyu ve zihin melekelerinin kullanılmasının gerektiğine 

ve sağlıklı bir şekilde inceleyip üzerinde düşündüğünde varlığın arkasındaki hikmeti, planı ve 

planın sahibini anlama imkânına erişilebileceğine işaret edilmektedir.679 

  

                                                           
678 Altıntaş, İslam Düşüncesinde İşlevsel Akıl, a.g.e., s.96.; Diyanet Kur’an Yolu Türkçe Meal ve Tefsiri, I/675-

677., II/381., IV/295-296.; er-Râzî, XVIII/79. 

679 Diyanet Kur’an Yolu Türkçe Meal ve Tefsiri, IV/263-264. Mevdudî, IV/239. 
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SONUÇ 

“Kur’an’da İlmin Önemi” isimli bu çalışmamızdan elde ettiğimiz sonuçları genel hatlarıyla 

şöyle özetleyebiliriz: 

Kur’an ayetlerinde insanla ilgili anlatılan her olay, insanın yapısı ve özellikleri hakkında 

haber vermekte; insanı konu edinmeyen ve dış dünya ile ilgili olan ayetler ise kâinat denen 

kitabı okuması ve kâinattaki yerini bulup anlamlandırabilmesi için yine insanın nazarına 

sunulmaktadır. O halde Kur’an, baştan sona insanı hedefleyen ve tanıtan kılavuz niteliğindeki 

bir kitaptır. Kur’an’ın inişiyle beraber ilim; insanın vazgeçilmez bir parçası, Allah’tan hakkıyla 

korkmasının temel sebebi ve iman sahibi olmasını şartı, dini açıdan bir üstünlük ve övülme 

sebebi olmuştur. Ayrıca ilim insan için kâinattaki hadiseler ve varlıklardan Allah’ın varlığına 

dair deliller çıkarabilecek yegâne bir vasıftır. 

Kur’an’da ilim, insanı diğer varlıklardan üstün kılan bir özellik olarak ifade edilmektedir. 

İnsan yeryüzüne imtihan olması için yollanmış ve bu imtihanı başarıyla verebilecek becerilerle 

donatılmıştır. Bu yeteneklerin en önemlisi ilimdir. İnsan sahip olduğu ilim sayesinde dünyayı 

imâr edecek ve onu istediği şekilde kullanarak hayatını idâme ettirecektir. İnsanoğlunun dünya 

hayatındaki en önemli vazifesi ise Allah’a kulluk etmek ile O’nu, eserleri ve gönderdiği ayetler 

vasıtasıyla tanımaktır. Bu da ancak ilimle başarılacak bir vazifedir. İşte bu vasıf, diğer 

varlıkların umumunda olmadığı için insan, bu vasfıyla diğerlerine göre üstünlük 

kazanmaktadır. 

İnsanlar arasında da ilim bir üstünlük sebebi olmaktadır. Kur’an bizlere bilenlerle 

bilmeyenlerin bir olmayacağını, ilim sahiplerinin derece olarak diğerlerinden daha üst konumda 

olduğunu ifade etmekte ve Allah’ın yegâne ilah olduğuna şahit olduklarından bahsetmektedir. 

Böylece Allah’ın kendi varlığına delil olarak ilim sahiplerini göstermesi ve ayetlerini hakkıyla 
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anlayacakların ilim sahipleri olduğunu ifade etmesi, ilme verdiği değeri fazlasıyla ortaya 

koymaktadır. Yine insanlara rehber olarak gönderdiği kitabını ve peygamberlerini ilimle tavsif 

etmesi, bir başka açıdan Allah’ın ilme verdiği değeri ifade etmektedir. 

Allah’ın, Hz. Peygamber’e vahiy göndermeye “İnsanı (rahim cidarına) yapışan bir 

hücreden yaratan Rabbi’nin adıyla oku. Oku! Rabbin sonsuz kerem sahibidir. İnsana 

bilmediklerini ve kalemle (yazmayı) öğretendir” ayetleriyle başlaması, insana ilim ve öğrenme 

araçlarını verdiğini (okuma, öğrenme ve kalemle yazma yeteneği) Kur’an yoluyla ifade etmesi, 

Kur’an’da ilme nasıl bir değer verildiğini ortaya koyması bakımından çok önemlidir. Bununla 

da kalmayıp, nüzul sırası bakımından Alâk suresinden sonra inen sure olan Kalem suresi, 

kaleme ve kalem sahiplerinin yazdıklarına yemin ile başlamaktadır. 

Çalışmamızda istifade ettiğimiz diğer ve en önemli kaynak olan hadislerde ise ilmin tam 

tarifi çıkarılamamakla birlikte ilmin önemine dikkat çekilmektedir. Bir bilginin değerinin o 

bilginin amacı ve kullanımıyla çok yakından ilgili olduğuna vurgu yapılmaktadır. Hadislere 

göre yaratılış gayesine hizmet eden, dünya ve ahiret mutluluğunu hedefleyen her bilgi ilimdir. 

İlmin önemini ortaya koyan hadislerde; müminlerin daha fazla ilme sahip olmaları için duaya 

teşvik edildiği, ilmimizi artırması için Rabbimize dua etmemiz gerektiği, bilenlerle 

bilmeyenlerin hiçbir zaman bir olmadığı, cahil olmaktan menedildiği, bilgisiz olmanın 

yasaklandığı, ilim verilenlerin derecelerinin yükseltildiği, sona ermeyen üç amelden birinin de 

faydalanılan ilim olduğu, öğrenilen bilgilerin daima başkalarına aktarılması gerektiği, ilmin 

yayılması gerektiği ve ilimle ilgisi olmayanların helak olduğu görülmektedir. Allah’ın iman 

eden ve ilimle uğraşanların derecelerini yükselttiği, hakkında hayır istenilen kimseye Allah 

tarafından ilim verildiği, ilim tahsili için bir yola girene cennet yolunun kolaylaştırılacağı, 

dünya ve içindeki herşeyin değersiz olup sadece âlim ve öğrenci olmanın bunun dışında olduğu, 

ilim tahsili için yola çıkanın evine dönünceye kadar Allah yolunda olduğu, âlimin ibâdet edene 
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üstünlüğünün Peygamberin diğer insanlara üstünlüğü gibi olduğu da hadislerden öğrendiğimiz 

bilgiler arasına girmektedir. Görüldüğü gibi Allah, Kurân’da hem ilmin içeriğini ve amacını 

tayin etmekte, hem de insanları, şerefli bir makam kabul edilen ilim sahibi olmaya davet 

etmektedir. Onun “Onlara kitabı ve hikmeti öğretiyor” diye tanıttığı öğretici Hz. Peygamber 

de ısrarla ilmin önemi ve ilim adamlarının yüce makâmı üzerine vurgu yapmaktadır. 

Kur’an’da muhataplardan Allah ve kâinat hakkında hakikî bir inanca sahip olmaları için 

ilim sahibi olmaları istenmektedir. Çünkü ilim, onlara doğru inancın kapılarını açacak bir 

anahtar mahiyetindedir. Buna binaen Kur’an’da; inkârcıların kesin bilgi sahibi olmadan, zanna 

ve arzularına uyduklarından dolayı inkâra sürüklendikleri ifade edilmektedir. Bu sebeple 

Allah’ın insanlığa son mesajı olan Kur’an’da insanlar; bilmedikleri şeylerin peşine 

düşmemeleri konusunda uyararak okumaya, yazmaya, düşünmeye, araştırmaya teşvik 

etmektedir. Kur’an’da aklı çalıştırmaya ve bilgi edinmeye yapılan bu teşvik, hakikî ve sıhhatli 

bilginin imana ulaştırıcı etkisinden kaynaklanmaktadır. Ayrıca Kur’an’da, insanoğluna 

Allah’ın kâinattaki mükemmel sanatlarına bakıp onlardan ibretler alması emredilmekte ve bunu 

bir ibadet neşvesi içinde yapması buyrulmaktadır. Bu sanatlarda, inananlar için ayetler ve 

işaretler olduğunu söylenerek bunlar, Allah’ın varlığının delili olarak gösterilip, imana sevk 

eden unsurlar olduğunu söylenmektedir. Kur’an’da zikredilen ibretlik hadiselerden sonra çokça 

“efelâ yetedebberûne (َََيَتَدَبَُّرون ََيتَذَكَُّرونََ) efelâ yetezekkerûne“ ,”(أَفاَلَ أَفاَلََ) efelâ ya’gilûne“ ,”(أَفاَلَ

َيَتََفكَُّرونََ) efelâ yetefekkerûne“ ,”(يَع ِقلُونََ ) lâ yeş’urûne“ ,”(أَفاَلَ َيََ عُُرونََالَ ش  )”, “fel yenzur ( َين ُظرَ   ,”(فَل 

“elem terâ (َََتَر ِضَ) gul sîrû fi’l ardi ,”(اَلَم  ر  َاْل  َفِي َِسيُرو  gibi üsluplarla hitap edilmesi, ilim ”(قُل 

aracılığıyla imana ulaşılmasının istendiğini göstermekte, bu da bir başka açıdan Kur’an’da ilme 

verilen değeri ifade etmektedir. En önemli nokta ise Kur’an’ın her şeyden önce anlaşılmaya 

daha sonra da yaşanmaya ihtiyacı vardır. Bahsettiğimiz düşünmeye ve ibret almaya yönelik 

hitaplar, Kur’an anlaşılmadan kavranamamakta ve onlardan hakkıyla istifade edilememektedir. 
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İlim, “araştırma ve dikkatli bir gözleme dayanan, hakîkati ifâde eden, cehâleti gideren, ilâhî 

yolla bildirilen veya beşerî çaba ve tecrübeler sonucunda ortaya çıkan, dünya ve âhiret için 

yararlı olan kesin ve şüphesiz gerçeklikler” olmasına rağmen, bilginin nereden geldiği, nasıl 

elde edildiği hususu, bugüne kadar hep tartışılagelmiş bir konu olmuştur. İlim, insanın 

duyularıyla ve zihnî melekeleriyle elde ettiği bir olgudur. Ama insan sadece beşerî bilgi 

kaynakları ile yetinmemekte, ilâhî bilgi kaynaklarından da yararlanmaktadır. 

Tezimizde belirttiğimiz gibi Kur’an’a ve hadislere göre ilim elde etme yolları; kesbî 

(sonradan elde edilen/beşerî) bilgi başlığı altında “duyu organları ile akıl”, vehbî (sonradan elde 

edilmeyen/ilahî) bilgi başlığı altında “vahiy ile ilham (sezgi)” dır. İnsan; bakan, baktığını gören 

ve gördüğü üzerinde düşünen, düşündüklerinden de fikirler üreten bir varlıktır. Böyle olduğu 

halde bakmakla görmek arasında fark vardır. Gökyüzüne bakan kişi, orada yaratıcının gücünü 

ve bilgisini göremeyebilir. Bu ise ancak Kur’an’ın ifâdesiyle akıl sâhiplerince mümkün 

olmaktadır. Beynimize veriler, gözlerimiz ve kulaklarımız kanalıyla girmekte, aklımız 

sayesinde de bilgiye dönüşmektedir. Akıl, insanı diğer canlılardan ayıran en temel özelliklerden 

biri olmasının yanında insanın; varlıkların hakikatini bilip kavramasına, iyi ile kötüyü, doğru 

ile yanlışı ayırabilmesine imkân sunan bir bilgi kaynağıdır. Bu yönüyle akıl aynı zamanda 

insani sorumluluğun da kaynağıdır. İnsan akıllı bir canlı olduğu için söz ve davranışlarından 

sorumludur. Kısaca insan, duyu organları ile akıl sayesinde fizikî âlemi ve onun isleyişini, ilahî 

kaynaklar sayesinde de metafizikî âlemi ve onun niteliklerini kavramaktadır. 

Yine dikkat edilmesi gereken başka bir nokta ise Allah aslında Kur’an’da düşünme 

fonksiyonunu beyne değil de kalbe yüklemektedir. Kur’an’da insanın sadece mantıkla hareket 

etmemesi aynı zamanda duygu, akıl ve vicdanını harmanlayarak hareket etmesi gerektiğine 

dikkat çekilmektedir. Aslında ilim üzerinden kurulan bütün ilişkilerde, kalbi, ruhu ve vicdânı 

ilgilendiren bir yönün vârolduğu, “Allah’ım! Huşû duymayan kalpten, kabul edilmeyen duâdan, 
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doymayan nefisten ve fayda vermeyen ilimden sana sığınırım” nebevî ifadesinde bütün 

gerçekliğiyle kendini gösterirken, Müslümanın ahlâkî duyarlılığının şüphesiz ilmin alanının da 

içinde olduğunu, dolayısıyla ilmin, özelde insanın kendi iç dünyasının bir inşâsı olduğunu, 

bunun da ilâhî bilgiden yoksun yapılamayacağını söyleyebiliriz. 

Sonuç olarak Kur’an, insanlık için hidayet rehberi olarak indirilmiş bir kitaptır ve kendisini 

Allah’tan gelen kesin bilgi olarak tarif etmektedir. Aynı zamanda O, kâinat ve Allah hakkındaki 

bilgiye ulaşma aracıdır. Kur’an’da dolaylı ve direk verilen mesajlarla insanlık, ilme teşvik 

edilmektedir. Kur’an’da emredilen yolda yürüdüğünde insan, yaratılış gayesine uygun bir hayat 

serüveni sürerek, kendisine meleklerin secde ettiği Âdemiyet ve insaniyet derecesine 

yükselecek, aksi durumda beşeriyet sınırlarını dahi aşamama suretiyle hayvandan daha aşağı 

bir seviyeye düşecektir. Bu da insanın hayatını, Kur’an’ın “bilgi üretimi ve düşünmeyi ifâde 

eden” zengin ve eşsiz muhtevasıyla inşâ etmeden, “arzın ilâhî irâdeye uygun mirasçısı olma” 

vasfını elde edememesi demektir. 
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Kur’an’da İlmin Önemi 
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ÖZET 

İnsanın yaradılışına uygun olan Kur’an, insanın huzur içinde yaşaması için gerekli her tür 

bilgiyi içermektedir. Allah, insanı mükemmel bir şekilde yaratarak, ona öğrenme ve öğretme 

kabiliyeti vermiştir. Allah, ilimsiz ve medeniyetsiz insan hayatının olamayacağını bildiği için 

insana hitap ettiği ilk ayetinde okumayı emretmiş, ilk insana varlıkların isim ve mahiyetlerini 

öğretmiştir. İnsanlığın hakikatleri belirleyip, evrenin sırlarını çözmesi için ilmin talep 

edilmesini farz kılmıştır. 

“Kur’an’da İlmin Önemi” adlı bu tezimizde Kur’an ve hadisler bağlamında ilmin önemi 

tespit edilmeye çalışılmıştır. Giriş, iki bölüm ve sonuçtan oluşan tezimizin giriş bölümünde 

araştırmanın konusu, önemi, amacı ile kaynakları ve metodu yer almaktadır. “İlmin Mahiyeti 

ve İlim Öğrenme Yolları” adlı birinci bölümde, öncelikle ilmin sözlük ve ıstılahî anlamları 

üzerinde durulmuş, konuya genel bir bakış mahiyetinde ilmin insan, Kur’an ve hadisler için 

değeri ele alınmıştır. Ayrıca bu bölümde Kur’an ve hadislere göre ilim öğrenme yollarına da 

yer verilmiştir. 

Tezimizin “Kur’an’ın İlme Verdiği Değer” adlı ikinci bölümünde ise bizlere kolaylık 

sağlaması adına Kur’an’da insanın ve ilmin konumunun detaylandırılmasının yanı sıra 

Kur’an’ın ilme verdiği değeri başka bir açıdan görmek adına Kur’an’da ilmi teşvik eden üslup 

ve kavramlar ifade edilmiştir. 
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The Importance of Knowledge in the Qur’an 

(M.S. Thesis) 
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ABSTRACT 

The Qur'an, which is suitable for the creation of mankind, contains all kinds of knowledge 

necessary for him to live in peace. Allah created man perfectly and gave him the ability to learn 

and teach. Because Allah knew that there could be no human life without knowledge and 

civilization, He commanded to read in the first verse that He addressed to man, and taught the 

first man the names and nature of beings. He made it obligatory for humanity to determine the 

truth and demand knowledge to solve the secrets of the universe. 

In our thesis titled “The Importance of Knowledge (ilm) in the Qur'an”, the importance of 

knowledge is studied in the context of the Qur'an and the Hadiths. In the introduction part of 

our thesis, which consists of two chapters and conclusions, the subject, importance, purpose, 

sources, and method of the research are given. In the first chapter titled “The Nature of 

Knowledge and the Ways of Obtaining Knowledge", the lexical and practical meanings of 

knowledge are analyzed, and the value of knowledge in the standpoints of human beings, the 

Qur'an and the Hadiths is discussed in a general way. In addition, ways of obtaining knowledge 

according to the Qur'an and the Hadith are also presented. 

In the second chapter of our thesis titled “The Value That the Qur'an Gives to the 

Knowledge”, the position of the human and the knowledge in the Qur'an is elaborated for 

convenience. The concepts that encourage obtaining knowledge in the Qur'an are also discussed 

in order to see the value that the Qur'an gives to the knowledge from another point of view. 
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