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KUR'AN'DA İLİM KA VRAMI VE DEGERi 
Doç. Dr. Fikret KARAMAN• 

Kur'an, ilim kavramının tanımın ı veya tasnifini yapınaktan çok onu 
üstün bir sıfat ve fazilet kaynağı olarak değerlendirıniştir.ı Bu nedenle 
Allah'ın emir ve yasaklarına muhatap olan insan, diğer varlık lardan bilme 
özelliği ile üstün kılınmıştır. Çünkü alem ile ilgili bütün öngörülerimiz ve 
iradeıniz, mutlak~ bir bilgiye dayanmaktadır. Böylece bilgi, inanç ve aınelin 
temel şartıdır. 

Arapça bir kelime olan "ilim", Türkçe'de bil im, bi!gi ve bilme gibi 
sözcüklerle ifade edilmektedir. Daha sonra bu kavram Islami ve felsefi 
kaynaklarda çeşitli tanım ve yonımlar)a açıklanmıştır. Biz bu çalışmamızda 
felsefi tanım ve yorumlardan çok Islam bilginlerinin konu hakkındaki 
görüşleri, daha sonra da Kur'an'ın bu alandaki işaretleri üzeri nde durmak 
istiyoruz. Bu nedenle önce ilim kavramına dair çeşitli tanımları hatıriatmakta 
yarar vardır. 

A. İLMİN T ANIMl 
'ilim sözlükte mutlak olarak bilmek, şuurda hasıl olmak, sağlam ve 

kesin bir biçimde bilmek veya bir şeyin gerçeğini bilmek gibi ınanalara 
gelmektedir. Istılahtaki anlamına gelince, kelam bilginleri bu hususta esasta 
olmasa bile detayda farklı yaklaşımlarda bulunınuşlardır. 

Eş'ari (ö. 3~4/936) ilmi, sıfat olduğu mahalle kıyasla tanımlaxarak 
şöyle demiştir: "Ilim. mahallinin alim olmasun gerektiren şeydir".- Bu 
tan ını da "ma '!üm" "mezkür", "tebeyyiin" ise "tecelli" kelimeleriyle aynı 
an lamda kullanılmıştır. Zira nıezkfır ve ma' ICım kavramları, akıl yürütmeye 
konu olabi lecek vacib, ·mümkün, muhal, kısaca bilinmesi imkan dahilinde 
olan her şeyi içerip, obje olarak kabul eder.3 

Mu'tezile ekolüni.in qlişüncesi.ni benimseyen bi lginierin ilim 
hakkındaki tanımlarını ise Izmirli Isınail Hakkı (I 868-1 946) şöyle 
özetlemişt i r: "İ/im, vakıaya mutabık olan i 'tikad-ı cdzimdir".4 

Nesefi (ö. 438/508) ise şu tanımı yapmıştır: "İlim. ait olduğu kimseye. 
söylemnesi ve düşünülmesi mümkün olan _her şeyin (mezlair) tecelli etmesini 
(aç1ğa ç1kmasn11) temin eden bir sifatt~r".) 

Kelaın, fıkıh, tefsir, hadis ve tasavvuf ilimlerinin önemi üzerinde 
duran Gazzall'ye (ö. 505/1 1 1 1) göre ilim, "akim. eşyanm hakikatini ve 
şekillerini almas1" veya "eşyay1 olduğu gibi bilmek ve tammak''tır. 6 

Seyyid Şerif el-Ci.ircani'ye (ö. 81 6/1413) göre ilim, ·'diişiim:enin 
gerçeğe tam uygun olmas1" veya "kii/11 ve ciiz 'i şeylerin kendisiyle idrcik 
edildiği bir meleke"dir. Bu meleke, insan varlığının derinliklerinde mevcut 

Elazığ Müftüsü 
c:I-Ffıtır 35/28; ez-Zümer 39/9: ei-Müdidele 58/11: Tiihii 20/114. 
el-Eş' ari. Kiuibu'l-lunıa ', Beyrut 1952. 1 O vd. 
ct-Tallazani. Şerlıu 'f-mekdsıd. Alemü' 1-Kütüb. Beyrut 1989. 11190 vd.: Kcskin. Hali fe. 
Isitim Düşüncesinde Bilgi Teorisi, Beyan yay .. İstanbu l 1997. 6 vd. 
İzmirl i İsmail Hakkı, reni Ilm-i Keldm. sad. Sabri Hiznıetli. Ankara ·1981. 143. 
en-Nesefi, Tebsıratii '/-edi/le. thk. HUseyin Atay. D. i. B. Yay .. Ankara 1993. 9 , .d. 

6 Taylan. Necip. Ga:;zcili'nin Dilşiince Sisieminin Temelleri. istanbul 1989. 32. 
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olan bir nitelik, yani akıldır. Nefıs, bir şeyin anlamına onunla ulaşır. Buna 
göre akıl ,;e bilgi aynı şey olınaktadır.7 

· 

Seyfiiddi n el-Am idi'ye ( ö. 63 111233) göre bi lgi. ··akli. isticlhil. clt(\'gu. 
deney, anlama, kavrama, doğru haber re ilhwn" gibi olumlu idnik 
vasıta larıyla oı1aya çıkan bir sonuçtur. Belirtilen bu idnik vasıtaları 
sayesinde elde edilen bilgi, herhangi bir şey hakkında hlikiim venn_emizi 
ıniimkiin kılar ve o şeyin ne olduğunun ilmine ulaşmamızı sağlar. Anıidi 
daha sonra ilmin sözlük anlamını. bilim ve biliş: ıstılalltaki anlamını ise 
"l{erl!k zihinde, gerekse hariçte mevcut o/au o~jeler lwkk!l1lla hilgi .\CIIıihi 
ulmanu:n sağlayem bir sifat, bir meh!ke'' şeklinde venniştir.s · 

Yeni ilm-i kelaın devrine öncülük eden bilgin!erden Sırrı Giridi 
( 1844-1 895) ilmin tanımını şöyle formüle etmiştir: "Ilim hir s!fclfttr ki. 
muflw·!fma /isan veya ka/b ile zikr ve e(jf.iz ile tabir olunmak şwwula11 u/an 
şe_ı· 01111111a miinkeşif ve miiuc:eli olur. O şey gerek mevcut olsun. llll'sı:lti 
'iusan ·gibi. gerekse ma 'dıim q/sım. meselô 'anka· giht·_'> 

Yine yeni devir kelanıcılarından Abdijllatif Harputi (1842-191-l-) ili.m 
kavramının _ tanımı ve açıklaması hakk ında şu özet dcğerlendirıııeyi 
yapın ı ştır: "Ilim, sahibine herhangi bir durumım 11e şi11uli ne th• gelecl!kte 
aksi muhtemel o/mc~ı,acak bir biçimde aç1Jta karuşmas1 niteli{~idir. Bu do 
kesin. değişu~ez ve gerçeğe z~vgun i1wuçttm ibaret o/cm yakin ile suur!t hir 
hu.wstur. Ilim. yüklemin kom~va o/cm nispeti11in Rerrekleşip 
gerçekleşmediğini kesin olarak bilme anlammda hir lı(ikiim olursa ·tasdik·. 
böyle olmadtğl durumlarda ise 'tasaı·ı·ur 'dur. Ilim. fikir ı·e akli 
yürütmeksi::in oluşursa zorunizi (zarıiri). fikir ve akti yiiriitme ile olursa 
nct::ari adım alli'. Zorımluya ömek olarak rar!tk w yokluk kaınon/armm 
tasal'l'lll'll ile iki :;;ıddm bir amda bu/ımamayac:aftlnt zikredebiliri::. A'u::uri 
bi/aiı .. e ise melek ve cin ta.wwurımu ve )lerkiirenitl röriin!};esinde hareket 
et/iii yargtsım ömek olarak ı·erebiliriz". 10 • . • ' 

Cüveyni (ö. 478/1085). Gazzal'i ve Razi (1149- 12:20) gibi bazı k~liim 
bilginleri bilginin mahiyetinin bilinebileceğini fakat tarifini yapınanın ı;ok 
zor olduğunu söylemişlerdir. Buna rağmen kelaıncılar ilim hakkında bazı 
tanımlamalarda bulunımışlardır. Bunlardan tercih edilen ve Bekir 
Topaloğlu 'nun Kelôm İ/mi adlı eserinde işaret ettiği şu iki tanımı da buraya 
almakta yarar görüyorum: 

1. "İ/im. ak/m ve duyularm meı·::uuna giren her şeyin (me::kt;nml 
tcmiiJIIWSmı sağlc~).'an bir S!f'alltr". Bu tanını hem aklın hem de duyuların 
sahasını içine almaktadır. · 

2. "İ/im. :;J(/dma ihtimal ı·erilme.wcek . şekilde memeila/'I (dt~l'lllar/u 
hi/inen/er dtsmda lıer ,~eri) birbirinden emri etme st'i.tttdtr''. Bu tari!' ise • . ll •' .1' 
sadece akıl sahasını kapsamaktadır. 

7 d-Clirdni. Scyyid Şcri[ er-Tu'rfliit. "İiinı"ımL Ofını·r-Rcşıiu . Kalıirc. 
(i eni~ bilgi iı;iıı bkz. Yüksel. Eınrullah . . -imic/i'tle !Ji/~i Teorisi. i~arcı Ya~ .. istanbul 1 <)!)(), 

., (iiridi. Sırrı . .\'cıktlti '1-1\elcimji .-lkciidi'l-islıim. Dcrsarıekı 132-1. 15. 
1
" 1 Jarpııli . Ahdlillıiıif' . 7imkilm'f.J.:elıim ji ..fkciidi Dıli'l- lslcim. ÇC\'. Doı;. lk Fikrd 

Karanııııı-ihralıiın Özdemir. T. D. V. Elıızığ Şubesi Yayını. Aııkarıı :woo. 20. 
11 lııpaloğlu. Bekir. 1--:l!lcim llminl! Giriş. Damla Yayıned. i~ıanhul 1981. 70. 
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B. KUR' AN VE İLİM 
İslam. kültür ve medeniyetinin en önemli vasfı, ilimle yoğnılmuş 

olmasıdır. Ilim kavramı, başka hiçbir kültür oıtamınd.a İslam dlişünce 
tarihinde olduğu kadar belirleyici olmamıştır. Bu nedenle Islam bir ilim dini 
ve onun n~eydana getirdiği medeniyet, bir ilim ınedeniyetidir. ilim 
kavramının Islam dünyasında arz ~ttiği önemi en ciddi şekilde inceleyen 
Franz Rosenthal şöyle diyor: "Islôm'da olduğu ölçüde hiçbir inanç 
sisteminde din-ilim kaynaşmas1 ayrilmaz bir şekilde gerçekleşmemiştir'". 12 

ilim, Kur'an'da en çok kullanılan kelimelerden birisidir. Bu terim, 
hem Allah, hem de O'nun yarattığı şuur sahibi varlıklar (insan, melek) için 
kullanılmıştır. Bu nedenle ilim kelimesi ve ondan türeyen isim ve fıiller, 
Kur'an'ın yaklaşık 750 yerinde kullamlmıştır. Fakat ilim kavrammın 
anlaşılınasını sağlayan okumak, akıl, nazar, hikmet, fikir, ayet ve ibret gibi 
kelimeler dikkate alındığında hemen hemen Kur' an'daki her dört ayetten 
birinin iliıııle ilgili olduğunu görürüz. 
. Kur'an'ın asıl hedefi, hiçbir şey bilmezken dünyaya gelen insanı 

eğitmek, olgunlaştırmak, ikna etmek, inandırmak ve ibret alınacak olaylar 
karşısmda akletme, tefekkürde bulunma soruınluluğuna ulaştırmaktır: .. Siz 
hiçbir şey bilmezken Allah sizi analanmzm kanundan Çikardi; şiikredesiniz 
diye size kulak/ar, gözler ve kalb/er verdi".ıJ Görüldüğü gibi insanoğlu 
dünyaya gelirken bilgisiz olarak gelmektedir. Onun zihni boş bir levha 
gibidir. Yaşamak, hayatını sürdürmek ve kısa zamanda çok şey öğrenmek 
lizere kendisine göz, kulak ve kalb ve~ildiği hatırlatılmaktadır. Ba~ka bir 
ayette ise şöyle buyurulımıştur: "Allah Adem 'e biiLiin isimleri öğrelli. sm1ra 
on/an önce meleklere arz edip 'e~er siz söziiniizde sôd1k iseni:::. şunlurm 
isimlerini bana bildirin" dedi". Böylece insana nesnelerin ad ların ı 
kullanma yeteneği bahşedilıniş olmaktadır. Diğer bir ifade ile insana 
ınele~lerin bile sahip olamadıkları bir bilgi verilmiştir. Çünkü Cemib-ı Hak 
Hz. Adeın'e bütün eşyanın kendisini, sıfcıtını ve ne iş yapabileceğini. neye 
yaradığını öğretti. Bu ilahi ikraın •. Hz. Adeın' le başlamış ve zamanıınıza 
kadar aıtarak devam etmektedir. Insanlar çok çeşitli yollardan , özellikle 
peygamberler ve onların getirdiği kitaplar aracılığı ile bilgilendirilmiş ve 
aydmlatılmıştır. Kur'an'ın vurguiE~dığı gibi kendilerine hikmet verileniere 
gerçekte biiyük hayır verilmiştir.'~ Zira anlamak insanı şereflendirir. Aklın 
ideali doğruyu d'anlıştan ayırt etmektir. Aklını kullanmayanlar sağır. dilsiz ve 
kör gibidirler.' 

Kur'an'ın ilnıe verdiği önem sayesinde islam medeniyeti bir ilim 
ınedeniyeti haline gelmiştir .. Müslümanlar bu anlayışı kavrarlıkları süre 
içinde başarılı olmuşlar, önemsemedikleri dönemlerde ise hayatları alı üst 
olmuştur. Kur' an'ın ilim ve hikmet telakkisi. ilk tatbik sahasıııı. Hz. 
Peygamber'in hayatında bulmuştur. Miislüınanlar bu yüce insanın 
zuhunından önceki dönemi "cahiliye devri' ' olarak nitelendirınişkrdir. 
Kur'an'ın nüzulüne tanıklık eden, ilim ve irfan fışkıran döneme de · ·nsr-ı 
saadet .. denilmiştir. Hz. Peygamber' in ilim telakkisini görmek için hadis 

11 Aydın. Mehmet S .. Bilgi. Bilim ve islôm. İSA V Yay .. İstanbul 1992. 1/66. 
u cn-Nahl 16178. 
•~ ei-Bakarn 2/3 1. 
ı s ei-Bakara 2/269. 
1
" ei-Bakara 21171. 
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külliyatına göz atmak yeterlidir. Başta "Kütüb-i Sitte" olmak üzere her hadis 
kitabında yer alan müstakil "Kitabu 'l-ilm"ler bunun en güzel örneğidir. 17 

Kur'an-ı Kerim'de bilginin farklı fonksiyonları arasında ve bu arada 
insanın ilmi tecrübeleri ile ahlak, sanat ve iman gibi öteki tecrübeleri 
arasındaki denge gayet mükemmel bir şekilde kurulmuş durumdadır. 18 

Değerli bilim adamı Fazlurrahman (1919-1988) da Kur'an'ın bu husustaki 
ikaz ve işaretlerini 'şöyle açıklamaktadır: "Kur'an, insanları imana davet 
etmek ve düşünmelerini sağlamak amacıyla sık sık şu ifadeleri 
kullanmaktadır: 'Tefekkür etmez misiniz?', 'Düşünmez misiniz?', 'Görmez 
misiniz?'. Bunun diğer bir anlamı insanın basireti i bir şekilde idrakin i 
geliştirerek akıl için perde teşkil eden gaflet bulutlarını dağıtmasıdır. 19 

Bunun içindir ki Kur'an üç çeşit bilgiyi/ilmi yararlı bulmuştur: 
I. Tabii İ/imler: Bundan maksat insana hizmet edecek duruma 

getirilen tabiat bilgileridir. Bu tür bilgiler Allah'ın ayetleri (işaretlerii0, 
Yüce Hakikat'in sembolleri veya hakikatİn dışavurumlarıd ı r. Tabiatın, 
göklerin ve yerin incelenmesi; düşünen insan için aydınlatıcıdır.21 İnsanlar 
Allah'ın Sünnet'ini (tabiat kaminlarını) çeşitli renklere sahip nesneleri 
gözlemlemek suretiyle bilebilirler. Dağlar, nehirler, mısır tarlaları ya da 
diğer bitki türleri, zeytin bahçeleri, hurma ağaçl~rı, üzümler ve her tür 
meyve, aynı sularla sulansalar da nitelik olarak değişirler22, kuşların gökte 
kanat çırpmalarını ve onların nasıl böyle uçtuklarını gözlemlemek, kısaca 
düşünen insanlar Allah'ı bilebilir, göklerde ve yerde ne varsa hepsini 
fethedebilir23

; gece ve gündüz, güneş, ay ve yıldızları._Duyulara seslenen 
fenomenler dünyasının bilgisi bir yanılsamadan ibaret olmayıp şükredilmesi 

k b
. . . 14 

gere en ır nımettır.- . 

2. Tarih ve coğrafya bilgisi: Kur'an devamlı olarak insanı yeryüzünde 
gezmeye, bizzat kendi gözleriyle görmeye teşvik etmiştir ki, geçmiş 
medeniyetlere neler olduğunu ve neden yükselip çöktüklerini aniayıp ibret 
alsın. Kur'an'ın onbeş suresinin tarihi önemi jlaiz adları taşıyor olması, 
tarihe ne kadar önem verildiğini göstermektedir?) Geçmiş hakkında anlatılan 
kıssalarda, anlayış sahibi insanlar için alınacak hisseler vardır. Milletierin 
yükseliş ve çöküşlerinin, tarihteki büyük hadiselerin ve onların sonuçlarının 
ana hatlarının çizilmesi bile hidayete ula~maları için alınması gereken dersler 
(ibretler) sunmaktadır. Bu maksatla Jsrailoğulları ,_ Mecfisller, Sabiller, 
Romalılar, Hristiyanlar, .Sebe' halkı, Medyen halkı , Ad, Semlıd ve Ashab-ı 
Kehf gibi nice örnekler verilmiştir.26 

17 Aydın, Mehmet S., a.g.e., 67. 
18 Fazlurrahman, Ana Konularıyla Kur'ôn, çev. Alpaslan Açıkgenç, Ankara Okulu Yay .. 

Ankara l999. 75. 
19 el-Bakara 2/164. 
20 At-i imrfin 31190. 
21 Al-i İmran 31190; ei-İsra ı 7112. 
22 en-Nahl 16/ı ı; 13, ı 6. 
23 en-Nahl 16/ı4; ei-Casiye 41/13. 
24 en-Nahl ı6/78; es-Secde 32/9. Geniş bilgi için bkz. İslônı.Diişiincesi Tarilıi. ed. M. ivl. 

Şerit: haz. Komisyon, İnsan Yay., istanbul ı 990. 1/175. 
ıs Al-i İmdin. Yünus. Yüsuf, İbrahim. İsni, Kehf. Meryem, Enbiya Rüm. Lokmıiıı. Ahzıib. 

Sebe', Fetih, Nüh, Fil. 
26 M. M. Şerif. a.g.e .. It ı 76. 

10 

ll 

ı 
ı 
f 

ı 
i 
ı 
ı 

ı 
ı 
ı 

·ı 

ı 
1 

ı 

ı 



ı 

Kur 'ôn 'da İ/im Kavramı ve Değeri 

. 3. İnsanm kendi yaratılışı ye yapısı hakkındaki bilgidir: Kur'an bu 
bilgiye şöyle işaret etmektedir: "Insanlara ufuklarda ve kendi nefislerinde 
tiyetlerimizi göstereceğiz ki (Kur 'tin 'm) gerçek olduğı_t onlara iyice belli 
o/sım. Rabbin 'in her şeye şahit olması yetmez mi?"21 Bu ayette geçen 
"ufuklar" kavramından insan ı çevreleyen dış alemi, "kendi nefisleri" 
ifadesinden de i nsanı n kend i biyolojik ve ruhi yapısını an lamak mümkündür. 
Buna göre ayetin ınanas ı şöyledir: "Biz insana gerek kendisini çevreleyen drş 
6/emde, gerekse kendi maddi ve ruhf yapısmda bulımcnfve bizim varlrğrmızı 
ve giicümiizün mükemmelliğini ispat/ayan delilleri göstereceğiz". Bu ayet
ınutasavvıflarm "büyük ôlem" ve "küçük alem" diye isiınlendirdik leri - bu iki 
alemle ilgili olarak ilmin tespit ettiği akıllara durgunluk veren bilgilere vurgu 
yapmakta ve Allah'ın varlığı ve gücünün sonsuzluğuna dair önemli deliller 
ortaya koymaktadır. · 

C. İLMİN DERECELERİ 
Kur' an'da ilmin/bilginin tanımı ya da k ısımları hakkında herhangi bir 

şey bu lmak mümkün deği ldir. Şu kadar ki, Kur'an'a· göre ilim bir fazilettir. 
Sahibini (bileni) diğerlerine üstlin kılan bir nitel iktir. Ilim kend isi sebebiyle 
insanın meleklerden daha üstün olduğu bir özelliktir. Bilim adamları bilgileri 
sıhhat dereceleri aç ısından genellikle üç bölümde incelemişlerdir. Bunlar; 1-
Kesin bilgi (ilim), 2- Asılsız bi lgiler, 3- Zan ifade eden bilgilerdir. Hüseyin 
Atay da bu üçlü tasn i fı beniınseyerek Kur'an'daki bilgi leri ilim (kesin bilgi), 
zan ve kuruntu olmak üzere üç bölümde incelemektedir. · 

ı. · Kesin bilgi (ilim): Kur'an-ı Kerim kesinliğe yükseliş 
doğru ltusunda üç bilgi derecesine işaret eder. Bunlar ilıne'l-yakln, ayne'l
yakin ve hakka' l-yaklndir. Bu üç derecedeki bilginin ortak. özell iği kesinlik 
ifade etıııeleri dir. Do layısıyla yakin, şekk, vehm ve zan nı izale ederek 
vakıaya (realite) mutabık olmas ı hasebiyle cehaletten de ayrıl ır. Kur'an'da 
kesin bilgi olarak ifade edilen bu değerlend irme şöyle sıralanm ıştır. 

a. İlme'l-yaiôn : Akl ın ve naklin, başka bir ifadeyle nazar ve 
haberin verdiği bilgidir. Kur'an'da geçen bütün ilim ifadeleri yakin anlamına 
gelmekle birl ikte, Tekasür Suresi'nde " ilme'l-yakln"e açık bi r vurgu 
yapı lmıştır: "Öyle değil, tereddütsüz bir ilim ile bileceksiniz".28 Bu 
tereddütsüz ilim, mükteseb iliınierin en beliğidir. Kalp onunla itmi'nan 
bulur, güven onunla hasıl olur. Kısaca bu tür bilgi ya tüındengelimde 
(deduction) olduğu gibi önermenin doğru l uğuna dayanır ya da tüınevarıında 
(induction) olduğu gibi sadece olası (muhtemel)dır. Bilgimize dair en büyük 
kesinli k, fenomenlerin fiili tecrübesine (gözlem ya da deneye) dayanır. 
Dumanı görerek ateşin varl ığını bilmek ya da Kii'be'n in varlığın ı okuyarak 
veya tevatür yoluyla duyarak öğrenmek gibi. 

b. Ayne' l-yakin: Havass-ı sellme denilen duyu ların tecrübe veya 
müşahedeleri vasıtasıyla elde edilen bi lgilerdir. TekilsUr Suresi'nde buna da 
işaret edi lmiştir: .t-4Sr7f1ra ando/sım onu yakin gözüyle göreceksiniz".29 Bu tür 
bilgi de ya. tecrübeye (gözlem ve deneye) dayanan bilimsel bilgidir ya da fiili 
tecrübelerin kayıt ve tasvirlerine dayalı tarihsel bilgidir.30 Bu yolla elde 

27 Fussiıet 41153. 
28 et-Tekasür ı 02/5. 
29 et-Tekasür 102/5. 
30 M. M. Şerif, a.g.e., 11174. 
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edilen yakin, birinci yolla elde edilen bilgi (yakln)den daha yüksek ve 
kuvvetlidir. Ateşi ya da Ka'be'yi görerek bilmek ve tanımak gibi. Nitekim 
Hz. İbrahim (a.s.) de ayne'l-yakln derecesindeki bir bilgiye ulaşmak için 
Allah'a şöyle yalvarmıştır: "Ey Rabbim, ölüyü nası.f dirilttiğini bana göster, 
demişti. Rabbi O'na 'Yoksa inaımıadın mı?' dedi. Ibrahim: Hayır! Incmdun, 
fakat kalbimin mu/main olması için (görmek istedim) dedi ... ,Jı 

c. Hakk~'l-yalôn: Yaşayarak elde edilen bilgidir. Hiss-i batıni 
denilen, kalp ile sezilip bizzat duyulan ve basiretle mi.işahede olunarak 
yaşanmak suretiyle hasıl olan bilgi mertebesidir. Bu bilgi yakin ifade eden 
bilgilerin en yüksek mertebesini teşkil eder. Bu yüzden "tatmayan bilmez" 
denilmiştir. Hakka' I-yakin mertebesine ulaşan kimselere "ehl-i mlrr[id' 
veya "cirif' denir. Bunların elde ettikleri bilginin sözle ifadesi güçtür. Bazı 
müfessirlere göre Kur'an'ın şu ayetleri ilmin bu ~nertebesine işaret 
etmektedir: "Ve Q_, gerçekten kat 'f bilginin ta kendisidir"'2, "Şüphesiz ki bu. 
kesin gerçektir"h. Elmalılı Hamdi Yazır bu ayetlerin tefsirinde birbirine 
atıfta bulunarak şu açıklamayı yapmıştır: "Hakku'l-hak ve savabu's-saviib 
demek bir nevi te'kiddir ki yakinin son derecesi, daha fevkinde bir vusül 
bulunmayan en yüksek mertebesi olur. O halde hakka'l-yakln, abdin Hak'ta 
fani olması ve O'nunla yalnız ilmen değil, hem ilınen, hem şuhfıden hem 
halen bekasıdır. Mesela, her akıl sahibinin ölümü bilmesi ilme'l-vakin. 
ınelaikeyi muayeı1esi ayne'l-yakin, ölümü tatması ise hakka'l-yakindir·~.~~ 

Diğer bir yaklaşım sistem_inde ise İslam bilim dünyasının bilginin 
değerlendirilmesinde farklı tercıhler etrafında toplandığı görülmektedir. 
Bunlardan nassa (nakle) ağırlık verenler Selefıyye, akla (istidlal ve 
muhakeıneye) ağırlık verenler kelamcılar, keşfe (feyz ve ilhanıa) önem 
verenler de sufıyye olarak tanınınışlardır. 

2. Asılsız bilgi 
Kur'an, aslı olmayan ve gerçeğe uygun düşmeyen her türlü yalan, 

vehiın, kunıntu ve safsata iddiaları bu kategori içerisinde değerlendirmiştir. 
Şirk, küfür ve cehalet gibi asılsız iddialarla Hz. Peygamber'e Ceı)iib-ı 
Hakk'ın zatıyla ilgili soru sorup eğlenmek istemelerine karşılık, !hlas 
Suresi'yle şöyle cevap verilmiştir: "De ki: O Allah birdir. Allah Scm!ed'dir. 
O doğur~namış ve doğmamıştu·. O 'nun hiçbir dengi yoktur".3) 

Yahudi ve Hristiyanlar'ın kendi aralarında boş ve asılsız konular 
üzerine tartışınaları yine Kur'an-ı Kerim tarafından kınanmıştır~ "Yahudiler. 
Uzeyr Allah 'ın oğludur, dediler.. Hristiyanlar da Mesih (hô) Allah 'm 
oğludur, dediler. Bu, onların ağızlarıyla geveledikleri sözlerdir. (Sözlerini) 
daha önce kôfir olmuş kimselerin sözlerine benzetiyorlar. Allah onları 

· kahretsini Nasıl da haktan bdtıla döndiiriilüyorlar!"36 

31 ei-Bakara 3/260. Geniş bilgi için bkz. Fersahoğlu, Yaşar. Kur'cin 'da Zihin Eğitimi. 
Maritet Yay., İstanbul 1996, 220 vd.: Sağıroğlu. Ekrem, Bilgiden İ/me ve Gerçek Haı:ata. 
Bayrak Yay .. İstanbul 1986, 13. · · 

32 ei-Vakıa 56/95. 
33 el-Hakka 69/5 ı . 
3~ Yazır, Elmalılı Hamdi, Hak Dini Kur'cin Dili, Eser Kitabevi, istanbul, Vll/4126. 
35 el-İhlas ı ı 2/1-4. 
36 eı .. Tevbe 9/30. 
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3. Zan ifade eden bilgi 
Zan, sözlük anlamı itibarıyla sanma, sezıne, şüphe ve kesin olmayan 

bilgi manalarında kullanılmaktadır. Cürdini zannı. zıddı muhtemel olmalda 
beı:-aber tercih edilen itikad olarak tanımlamıştır:n Zan kelimesi bazen şek 
anlamına da gelmektedir. Bu durumda .her iki kavram arasında şu farkı 
belirtmek gerekir. Şek, ihtiınalli olan iki tarafa eşit olmasıdır. Bir taraftan 
diğer tarafa meyli gerektirecek herhangi bir tercih sebebi yoktur. Zaı) ise 
ihtimalli (caiz) olan iki taraftan birinin diğerine ağır gelmesidir. Böylece 
zanda bir tarafın tercihi söz konusudur. Zannın da bir kısmı tahmin ve va lan 
ile sonuçlanabil ir: «Ey inanan/ar! Zwmm çoğundan sakmm.: zira ~wın;n bir 
krsnu günahtrr"38

. Diğer bir ayette ise şöyle buyunılmuştur: "Bilmediğin hir 
şeyin ardma düşme. Çün.kü kulak, gö:; ve gönül, bzmlamı hepsi o 
(yaptrğr)ndan sorumludur"·'". Süleyman Ateş buradaki zan ve tahmin 
hakkında şu açıklamada bulunmuştur: "Bilmediğin bir işin veya sözün peşine 
takrlrp onun hakkmda hüküm verme. Gerçek olduğımu bilmedip;in inwu;!arrn 
ardma düşme; görmediğin. işitmediğin şeylere tamkirk etme. Bilmediftin 
şeye bildim deme. Başkasnun ardmdan çekiştirme, grybet etme. Böylece 
iyice bilmeden, görmeden başkalan hakkında hüküm vermekten. zan ve 
tahnİine göre konuşmaktan sakm".40 

Mevdüdi de Tejhimii '!-Kur 'ôn isimli eserinde bu ayetin yorumunu 
yaparken bireysel ve toplumsal hayatta kişinin. bilgi yerine tahmin ve zanna 
uymaması gerektiğine dikkat çekerek şöyle demektedir: " ... Bu emir. insan 
hayatmm ahliikf, hukuki, siyasi ve idari tüm yönlerini kapsar. 
Araştrrmaksrzrn hiçbir birey veya grubu suçlama konusımcia hiç kimsenin 
afeyhinde yeterli araştırma yaprlmaksrzm işlem yaprlmamalrdrr. Aym şekilde 
eğitimde de sadece tahmin, varsoyun Ve akrf diŞI teori/ere dayanwı biliriı/er 
kabul edilmez. Her şeyin ötesinde bu cümle. hurafe ve bôtrl inançlarr kökten 
kesip atmaktadzr. Çünkü bu emir, mü 'min/ere sadece Allah ve Peygamberi 
tarafindan öğrej(len 'bilgi 'ye dayanan şeyleri kabul etmeleri gereki i.'~ ini 
bildirmektedir." · 

Bu açıkla,;malardan anlaşıldığına göre zannın tamamı 
ı:eddedilmemiştir. Islam bilginleri zannı birkaç kısma ayırınışlardır. Yeri 
gelmişken bunları özetiernekte yarar vardır: 

a- Zannın bir kısmı ahlaken beğeniimiş ve dinen makbul göriiierek 
öviilmiiştür. Allah, Peygamber ve mü'minler hakkında iyi niyet beslemek ve 
hiisn-i zanda bulunmak bu kategoriye girer. 

b- Mahkemede şahitler hakkında gerekli inceleme yaptıktan sonra 
galip zanna göre hüküm vermeye mesned teşkil eden zandır. Böylece 
insanlar arasında karar verme zorunluluğu olan birçok muamelede, mutlak 
gerçeği bilmek mümkün olmadığından, gaJ;p zanna dayanılarak hüküm 
verilir. 

37 el-Cürc3ni, a.g.e., ·'zan"~ md. 
38 eı .. Hucurat 49/12. 
39 d-İsra 17/12. 
40 Ateş. Süleyman. l'iice Kur 'an 'ın Çağdaş Tefsiri, Yeni Ufuklar Neşriyat. istanbul. V !2 ı 6. 
41 Ebu'l-Aiii ei-Mevdüdi, Tejlzimii'I-Kur'iin, haz. Komisyon. insan Yay .. istanbul 1 9Wı. 

lll/110. 
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c- Bir kimse veya zümrenin yaşayış ve hareketlerinde yahut 
davranışlarında hüsn-i zanna l ayık olmayan görüntüler ve buna su-i zan 
duymak için makul sebepler var ise, işte o zaman bu zan günah değildir. 

d- Birinin herhangi bir sözü ve hareketinde iyilik ve kötülük ihtimali 
eşit olup bizim de sırf su-i zandan hareket ederek onu kötülüğe 
yorumlamaınızdan kaynaklanan zandır42 . Bu zan günahtır. Mesela, iyi bir 
insan bir topluluktan kalkıp giderken kendi ayakkabısı yerine başka birisinin 
ayakkabısını giyse, bizim de onun mutlaka çalmak niyeti ile böyle bir şeye 
teşebbüs ettiğine karar vermemiz gibi. Sonuç olarak zan hakkında şu 
değerlendirmeyi yapmak mümkündür: " ... Kişi zanna dayanan bir kanaali 
elde etmeye çaltş1rken veya bir kimse hakkmda karar verirken, zan ve 
talıminin günah teşkil edip etmediğini ince/emelidir. Zira zan ve tahmiuleri 
alahi/diğine başrboş bn·akmak ve rastgele sebepsiz o/en-ak zcm/ara dc~vcmnwk 
doğru değildir. Bir gün bu sorumluluğım bedelini ödemek zorunda 
kalacağrm zmzrtmamalldu·". 42 

. 

D. BİLGİNİN KA YNAGI 1 BİLGİ ED İN ME 'YOLLARI 
Kelam kaynaklarında genel olarak "es bab-ı ilm" veya "ıi1edarikü '1-

uluın" başlıklarıyla yer alan "ilmin kaynağı", sağlam duyular, doğru haber 
ve akıl olarak açıklanmıştır.43 Felsefeciler ise bilginin kaynağı olarak duyu, 
akıl ve sezgiyi esas a lmışlardır. Gü nümüz kelaın bilginlerindei1 Hüseyin 
Atay da şu ayetin yorumuna dayanarak bilgi edinme yollarının duyular, akıl 
ve vahiy olduğunu söylemektedir: "Nitekim kendi içinizden size ôyetlerimizi 
okuyan, sizi kötülüklerden armdrran, size Kitab 'ı ve hikmeti talep edip 
bilmedik/erinizi öğreten bir Resıi/ gönderdik".4~ Buna göre ayetlerin 
anlatılınası ve açıklanması duyuları, 1\.itab ve hikınetin öğreti lmesi aklı, 
bilinmeyenierin bildirilmesi de vahyi hatırlatmaktad ır.45 Atay, dördüncü 
olarak sezginin Arapça k~rşılığı olan "hads" i değil, bize göre aynı anlama 
gelen kalp ve basiret sözlerini kul lanmaktadır. Biz de bu çalışmamızda diğer 
üç unsura sezgiyi de ekleyerek ilmin kaynağı olarak dört şeyden 
bahsedeceğiz: · · 

a- Duyu/ar: Bunlar; işitme, görme, koklama, tatma ve dokunma 
olmak üzere beş çeşittir. Her bir duyu kendi sahasına ait şeylere kılavuzluk 
eder. Kur'an-ı Kerim insanın sonımluluğuna dikkat çekerken, bu duyüların 
önemine de işaret etmektedir. Gerçekten bu duyulardan birinin eksik veya 
kusurlu olması durumunda, hem fiziki, hem de ınanevi olarak hareket 
kabiliyetiıniz daralmaktadır. Oysa Kur'an, duyu organlarının algıladıklarıyla 
insan kalbini devamlı besleınekte, terbiye etmekte, kalbile duyular arasında 
sürekli ve sarsılmaz bir bağ kurulmasını sağlamaktadır. Şu ayet mealieri bu 
hususu açıkça gösterınektedirler:47 

"Onu imtihan edelim diye, kendisini işitir ve görür krldrk. Şüphesiz biz 
ona doğru yolu gösterdik. İster şiileredici o/sım ister nankör. "48 

4ı Ebu' I-Ala el-Mevdüdi, a.g .e .. V/452. 
42• ei-Mevdüdi, a.g.e. , V/452. 
43 es-Sii.büni, Nüreddin, Môtiiridiyye Akôidi, çev .. Bekir Topaloğlu , D. 1. B. Yay. Ankara. 55: 

Gölcük, Şerafettin-Toprak. SUieyman. Kelôm. Konya 1988. 71 vd. 
44 el-Bakara 2/151. 
45 M. M. Şerif, a.g.e. 
47 M. M. Şerif. a.g.e., 1 72. 
48 İnsan 76/1-3. 
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. "Hakkında bilgin bulunmayan şeyin m·dma düşme. Çünkü kulak, göz 
ve gönül bunlarm hepsi onlardan sorumludur. "49 

"(Resulüm!) De ki: Sizi yaratanı size işitme duyusu, gözler ve kalpler . o 'd H "fa d' / u)O veren ur. ıve az şu ·e ıyorsunuz. 

"Rahman olan Allah 'm yaratışında hiçbir uygzqısuzluk göremezsin. 
Göziinii çevir de bak, bir bozukluk görebiliyor /11~/Sll/1? u)) 

"Onlardan sana bakan da vardır. Fakat (gerçeği) görmeyen körleri 
sen mi doğru yola ileteceksin? "52 

Kur'an'da bu ve benzeri pek çok ayet yer, gök, dağ, deniz, gece, 
gündüz, mevsim, yıl, güneş, ay, yıldız ve daha nice varlıkların yaratılışına 
bakılarak ders ve ibret alınmasını önermektedir. Şüphesiz bu hususta 
beklenen sonucun elde edilmesi için sağlam duyulara ihtiyaç vardır. Çünkü 
somut varlık alemi hakkındaki bilgilerimiz, genelde duyu verilerine 
dayanırlar. Bu tür bilgiye "tecrübf (ampirik) bilgi" denir. Ancak duyular 
yoluyla elde edilen bilginin sıhhati ve yeterliliği tartışılabilir. Gazzali 
duyuların yanılabileceğini tartışmakta ve onların yanıimalarına sebep olan 
hususjan şöyle sıralamaktadır: 

· 1- Bedendeki duyu organlarının bozulmasıyla, algı ya gerçekleşmez, 
ya zayıf gerçekleşir veya yanlış gerçekleşir. 

2- Duyu organları, kendileı:ini idrakimkanından mahnımdurlar. 
3- Duyu organları, uyarıcılar yeterli değilse algılayamazlar. 
4- Aşıı:ı uyarıcı lar, duyuları ya zayıflatır veya bozar. 
5- Yaş ileı:ledikçe duyular zayıflar.53 

b- Ak1l: Kur'an'ın ısrarla fonksiyonel hale getirilmesini istediği 
melekelerden biri de ak.ıldır. Zira o, insana mahsus bir kuvvet olup ilmin en 
önemli sebebi ve kaynağıdır. Duyu organları ile akıl, beşeri kuvvetlerdir. 
Bunlara ait hassalar,"her insana yaratıldığı vakit tabii ve fakat farklı olarak 
verilmiştir. Ancak. Mu'tezile bu görüşü kabul etmez. Onlara göre duyulada 
akıl, bütün insanlara eşit olarak verilmiştir. Görülen ve hissedilen şeyler 
duyu organları vasıtasıyla algılanır. Bu algılama sonucunda zihinde oluşan 
bilgi, aklın desteği il e hedefe ulaşır. 

Kur'an'ın elli yerinde insanlara akletmeyi ve akıl yürütmeyi , on .. sekiz 
yerinde ise düşünüp İbret alınayı öğütleyen h_itaplar yer almaktadır. Ornek 
olmak üzere mealini aldığımız şu ayetler Islam'ın akla verdiği değeri 
göstermesi bakımından önemlidir: "(Ey bilginler!) Sizler kitabı (Tevrat'ı) 
okuduğunuz (gerçekleri bildiğiniz) halde, insanlara iyi~iji e1~1redip kenchnizi 
unuluyor musunuz? Aklınızı kullanmıyor musunuz u) , "Işte_ Allah. size 
ayetlerini böyle açıklar; um u lur ki aklınlZl kullanırsımz "'5, "Namaza 

49 el-İsrıi 17/36. 
so el-Mülk 67/23. 
sı el-Mülk 67/3. 
sı Yünus 10/43 . 
Sl Fersahoğlu, Yaşar, a.g.e., 184. 
s4 el-Bakara 21242. 
ss ei-Maide 5/58. 
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çağnhliğuuzda onu alay w eğlenceye altrhtt. Bu, onlarm akletmeJ ·en faklım 
kullwımaycm) bir top/ımı olmalarmdcmclir. "'6 

Akıl vasıtasıyla elde edilen bilgi iki çeşittir. Biri zarfıı·i olup buna 
bedih'i bilgi de denir. Düşünmeksizin ilk bakışta meydana gelen bilgilerdir. 
Bütünün parçadan biiyük oluşunu kavramak gibi, ·'Bir şey aynı zamanda 
hem var, hem yok olamaz" cümlesinin ifade ettiği mana da bu tiir bir 
bilgidir. Ikinci kısmı teşkil eden istidlal'i (iktisabi) bilgiye gelince. onda belli 
bir fikri cehdin bulunması ve elde edilebilmesi için kıyas. tüınevarıın , 
tümdengelim . gibi düşünme yöntemlerinden birinin kullanılınası 
gerekmektedir.',... Mesela "Bütün cisimler ısındığında hacimleri genişler. 
Demir de bir cisiındir, o halde ısındığında demirin de hacmi genişler" 
önermesinde olduğu gibi. Dikkat edilecek olursa. ısman demirin hacminin 
genişleyeceğine dair bilgiyi elde etme.k. ancak akıl yürüterek ve belli bir tikri 
cehd göstererek mü~ııkün olmuştur. Işte bu yolla kazanılan bilgi. kesbi ve 
istidlali bilgi sayılıı·.'8 . 

:·l·- Valıiy (doğru haber): Akla son dere.ce önem veren İslam dini. onun 
belli bir güce sahip olduğunu kabul eder. Ancak, insanları belli bir yere 
kadar götiirmesine rağmen gi.icünün sınırlı olduğunu da bilir. Bu nedenle 
gayba ilişkin konu}ar başta olmak üzere, kat·i bilgiler. doğru haber yoluyla 
elde· edilmiştir. Inanç, ibadet, ahlak. muaınelat ve seın'iyyata dair 
meselelerin hepsi doğru habere dayanır. Ayrıca ister bizden önce gelip 
geçmiş olan milletierin hayatına, isterse gezip görmediğimiz yerlerin 
varlığına ait olsun bütün bunlara inanmamızı sağlayan şeylerin kaynağını da 
doğru habere dayanan bilgiler oluşturmaktadır. Doğru haberin ilk kaynağı 
vahiydir ve o da Yüce Allah tarafından peygamberlere gönderilmiştir. Bu 
husus u açıklayan ayetlerden birkaçının meali şöyledir: " ... De ki: t Hok 
Peygamber olduğuma dail1 benimle sizin aramzda Allah şahili ir. Bu .Kur 'cin 
bana. kendisiyle sizi ve ulaştığı herkesi ı~yarmam için vahyolımdu ... "' ''. "(Ey 
JVlulwmmed!) Biz sana bu Kur 'cin 'ı vahyetmekle geçmiş milletierin 
haberlerini sana en güzel bir şekilde anlatiyoruz. Gerçek şu ki: sen hımclan 
önce (bu haberleri) e/bel/e bilmeyenlerden idin"60

, "Şehirlerin wws1 to/an 
lvfekke 'de) ve onun çevresinde bulımcmları l~l'Ctrllwn ı•e asla şüphe olmc~I'C/11 
toplcmma günüyle on/an korkutman için. sema böyle Arapça bir Kur 'cin 

1 'k ··uı va ıye/11 ... 
Doğru haber, haber-i mütevatir ve haber-i resul olmak i.izere iki kısma 

ayrılır: 

1- Haber-i Miitevtltir: Yalan i.izere birleşmeleri mi.iınki.in olmayan 
büyük bir topluluğun bildirdiği haberlere "haber-i miitevôtir" denir. Bu tür 
haber, inançla ilgili konular da dahil, her konuda delil olabilir. Ancak 
ıniltevatir haberi·n itibar edilir delil olması, diğer bir ifadeyle zorunlu ve 
kesin bilgi ifade edebilmesi için şu iki şartasahip bulunması gerekir. 

a- Haber verilen şey, müşahedeye dayanan, bizzat duyulan ve görülen 
şeylerden olmalıdır. 

~~ ı:I-Bakara 2/44. 
~7 Türkgülü. Mustafa. Kettim Ilmi ll (basılmamış ders notları). 155. 
ss Bilmen. Ömer Nasuhi, Muva==ah ilm-i Kelôm, istanbul 1955. 
59 eş-Şüra 4217. 
60 eş-Şürıi 4217. 
61 YOsuf 12/3. 
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. b- Verilen haber, aklın kabulleneceği cinsten olmalıdır. Çünkü aklen 
ımıhal olan habere, mütevatir olsa dahi itibar edilmez. 

2- Haber-i Reslil: Risaleti sabit olan peygamberin verdiği habere, 
"haber-i resUl " denir. Haber-i reslıl, zorunlu ve kapsanılı bilgi ifade eder. 
Çünkü o, ilahi kaynakta irtibatlıdır. Bilindiği gibi bu kaynağın alanı sadece 
görünen alemden ibaret değildir. O, görünmeyen alemin de bilgisine sahiptir. 
Ancak peygamberlerin risaleti mucize ile ispatlannıadıkça verdikleri haberler 
kesinlik ifade etmez. Çünkü, her ne kadar peygamberlik icin mucize şart 
değilse de, umlım nas için risalet ancak mucize ile sabit olur.c;1 

3- Sezgilltads: Sezginin Arapça karşılığı '"hads"tir. Bu kelime 
sözlükte. bir işin veya olayın sonucunu tahmin etme, ölçüp biçme. hızlı 
ilerleyiş ve ani kavr:ııyış gibi anlamlara gelmektedir. 

Hads'in ıstılahtaki anlamına gelince; her insanda doğuştan az veya 
çok bulunan bir kabiliyet olup, ani ve doğru idrak ile delilden neticeye çabuk 
varnıaktır. Diğer bir ifade ile hads, zihnin istid!ale gerek duymaksızııı 
hakikatleri açık ve vasıtasız olarak bilmesidir.63 Islam bilim dünyasında 
sezgi karşılığında tasavvufı bilgi, kalbi bilgi, keşf, ilham, ledünni bilgi, gaybi 
bilgi.• marifet, feyz. basiret, feraset gibi kavramlar da kullanılmıştır. 
Sezgiyi/hadsi konusu, muhtevası ve psikolojik olgu ve fenomenlerle ilişkisi 
bakımından tecrübi sezgi, akli sezgi, mistik sezgi ve felsefi sezgi gibi bir 
tasnife tabi tutanlar da olmuştur. Sezgi yoluyla elde edilecek bilginin 
güvenilirl.iliği tartışmalıdır. Gazzali bunun bir tasavvufı bilgi olduğunu 
belirterek sıddik ve :ınukarriblerin sahip oldukları ilim gibi kalbe inen bir nur 
olduğunu açıklaınaktadır. J3u bilgiye sahip olan insanlar~ sıradan insanların 
göremediği şeyleri görür. ününde geniş ufuklar açılır. Zamanla Allah'ın zatı, 
sıfatları ve fiilieri ile ilgili ınarifet sahibi olabilir.6~ Hüseyin Atay da 
Kur'an'da hads kavramı olmasa bile bu anlamda yorumlanabilecek kalb, 
basiret ve fuad gibi kelimelerin bulunduğuna dikkat çekmektedir. Nitekim 
Kur'an'ın "Ey iman edenler! Eğer Allqh 'tan korkarsamz o, size iyi ile 
kötüyü ayırt edecek bir anlay1ş verir ... "6

> ayetinde sezgi (hads) kavramına 
açık bir işaret bulunmaktadır. 

Kısaca İslam tasavvuf literatüründe yer alan, kalbi bilgi, tasavvufı 
bilgi. ledünni bilgi, keşf, ilham vb. değişik isimler alan sezgi, miicerred 
akıldan kaynaklanan bir sezgi olmayıp özel bir eğiti~i gerektirmektedir. Bu 
eğitimin temelinde bilgi ve akıl vardır. Bu bağlamda Omer Nasuhi Bilınen'in 
şu değerlendirmesini. buraya almakta yarar vardır. z"Hads, sebeplere 
başvurmaksızııı Allah tarafından feyz yoluyla kalbe ilka olunan bir takım 
manevi hallerdir. Bunların, sahipleri için hüccet olmakla birlikte başkalarını 
bağlamayacağı bilinmektedir. Bu durumda hads, vicdan, tecrübe, istikra' 
gibi şeyler de bilgi elde etme yollarından (esbab-ı ilim)dır. Fakat müstakil 
olmayıp akla raci olmaları gerekir)''66 

62 Tlirkgülü, Mustafa, a.g.e. 
63 Yeni Türk Ansiklopedisi, haz. Komisyon, Ankara 1980. 
ıH Fersahoğlu, Yaşar, a.g.e., 200 vd. 
6~ ei-Enfal 8/39. 
66 Bilmen, Ömer Nasuhi. Muvazzah Ilm-i Kelôm, İstanbul, 12-13. 
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E- BİLİM ANLAYıŞININ GELİŞİMİ 
Kur' an, insanın ilmi anlayışında tariht~ benzeri görülmeyen bir inkılab 

vücuda getirmiş ve ilim zihniyetinin sadece Islam düşünce dünyasınd<) değil , 
bütün dünyada yerleşmesine imkan hazırlamıştır. Böylece kendisine 
inananların kafasında, gönlünde, öteki insanlarla ve Yaratıcı ile olan her 
türlü ilişkilerinde köklü değişiklikler meydana getirmiştir. İnsanın iç 
dünyasına yönelik olan bu değişiklikler ani ve derin olmuştur. Tefekkür 
yönü ağır olan bu nüfUz ve birikim, kısa sürede meyvesini vermiştir. 
Kur'an'ın şu beyanı, bu ilmi hareketliliği insanlığın dikkatine sunan çok 
önemli bir hatırlatınadır: "De ki, hiç bilenler/e bilmeyenler bir olur mu? 
Doğrusu ancak akıl sahipleri bımlart hakkiyle diişüniir. "67 Buradaki 
bilmekten maksat, şüphesiz gerçek bilgidir. O da hakkı/hakikati bilmek 
anlamına gelen marifettir. Zira Hakkı/hakikati bilmek, basiretin açılmasıdır. 
Basiret açılınca insan varlık alemindeki gerçeklerle yüz yüze gelir. Bu 
durumda hakiki yol, iliın ve marifete varan yol, Allah'a saygı, ibadet, 
gönülden bağl~lık, ahiret endişesi, Allah'ın rahmetini umma ve daima O'nu 
gözetmektir. Işte o zaman sağduyu ve· akl-ı selim, gördüklerinden, 
denediklerinden yararlanıp gözlemlerin ve küçük deneyierin arkasındaki 
değişmez kainat gerçeklerine varır.68 

( Kur'an, insanın düzenli fiiller ortaya koymasının ön şartı olarak 
okumak, öğrenmek, düşünmek, akletmek ve ibret almak gibi bilimsel ufku 
açan çalışmalara işaret etmektedir. Mehmet S. Aydın'ın belirttiği gibi bilim 
zihniyetinin oluşması ve gelişmesi, esas itibariyle düzen fikri, tecrübl 
yaklaşım, bilginin sınırlılığı, bilginin otonomluğu ve tarafsız araştırma gibi 
fikir ağırlıklı ilkelerin kafalarda yer etmesine bağlıdı~9 

1- Düzen Fikri: Alemde bir düzenin olduğu, her şeyin bir takını 
kanunlara bağlı olarak cereyan ettiği, hatta bu durumun sosyal ve tarihi 
hadiseler için de geçerli olduğu, Kur'an'ın ısrarla üzerinde durduğu bir 
konudur. Zira tabiatta ve onda cereyan eden olaylarda büyük bir ahenk 
vardır. Böylece nizam fikri, yaratma fikriyle birlikte akla gelir. Kainatın, 
ilim, irade, kudret ve hikmet sahibi bir varlık tarafından yaratılmış olması, 
orada bir nizamın var olduğunun en açık delilidir. Daha da önemlisi, aynı 
nizarn fikri, vahdaniyet inancına bağlanmıştır. "Sünnetullah" kavramı da 
nizarn fikriyle yakından ilgilidir. Gazzall, Muhammed İkbal ve Mehmet 
Akif, Kur'an'ın bu nizarn kavramına, tabii hadiselerin tabi oldukları 
kanunları da dahil etmişlerdir. İlahi nizarn fikrine en üst düzeyde işaret eden 
şu ayet mealieri üzerinde düşünmeye değer: "Onlar, ayakta dururken, 
otururken, yanlan üzerine yat01·ken (her vakit) Allah 'ı anarlar. Göklerin ve 
yerin yaratılışi hakkında derin derin düşünürler (ve şilJle derle1): Rabbimiz! 
Sen bunu boşuna yaratmatlm, seni tesbih ederiz ... " , "Göklerin ve yerin 
yaratt!ışmda, gece ile gündüzün birbiri ardmca gelip gidişinde akl-1 selfm 
sahipleri için gerçekten açık ibretler vardtr"1

\ "Gökte burçları var eden, 
onlarm içinde bir çerağ (güneş) ve nur/u bir ay barındıran Allah, Yüceler · 

67 ez-Zümer 39/9. 
bS Ateş, Süleyman, a.g.e. , VII, 532. 
09 Aydın. Mehmet S., a.g.e., 70 vd. 
70 Al-i İmnln 3/191. 
71 ei-Furkiin 25/61 . 
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Yiicesidir. "12 Bu ayetlerde göklerin ve yerin yaratılışı, gece ve gündüzün 
değişimi, bir başka deyişle, mekan ve zamanın ilahi kudrete delaleti, akl-ı 
selim sahiplerinin dikkatine sunulmaktadır. Ayrıca gayret edip varlığın 
gerçek bilgisine ulaşma çabasını göstermemiz özlü bir ifade ile 
istenmektedir. Böylece Allah'ın listlin kudreti ile eşsiz sanatına ait eserlerin 
idrak edi lmesi sonunda, O'na derin bir saygı ve teslimiyetle bağlanıimanın 
kaçınılmaz olduğu oı1aya çıkmaktadır. Diğer bir ayette ise Cenab- Hakk'ın, 
her an yaratılan nizam-ı alemin bizzat teminatı olduğu ifade edilmiş ve şöyle 
açıklanmıştır: "Göklerde ve yerde bulzman herkes, O 'ndan ister. O. her cm 

1 / . d d' "13 yaralma ıa m e ır. . 
Tecrübi anlayışta alemin yaratılmışlığı fikri ilk planda burada da rol 

oynamaktadır. Madem ki alem realitenin ve hakikatİn kendisi demek olan bir 
yaratıcının eseridir; o halde onun gerçekliğinden ve bir mümkünler alanı 
olduğundan şüphe edilemez. Böylece Allah'ın varlık ve birliğinin. ilim, 
hikmet ve kudretinin işaretleri durumunda olan hadiseleri hayal ürünü 
saymak mümkün değildir. 

Kur'an'ın bilgiye teşvik için tercih ettiği yol, tecrübi yoldur. Bu da 
bizi kelamcıların ku lland ığı imkan deliline götürür. Çünkü bu delile göre 
alem 'mümkündür. Cüzlerden meydana gelmiştir. CUzlerden meydana gelen 
şey vacib olamaz. Zi'ra vacib, mürekkeb değildir. Mümkün, varlığı ile 
yokluğu eşit olandır. Mümkün var olduğuna göre, onun varlığını yokluğuna 
tercih eden bir müessir mevcuttur. Şayet bu ıniiessir (illet) de mümkün 
olursa, o vakit onun da bir müessiri olacaktır. Böylece ya devir ve teselsüle 
düşülecektir ki, bunların ikisi de .. batıldır veya bir Vacibü'I-Vi.icüd'a 
varılacaktır ki o da Cenab-ı Hak't ır. Oyleyse mümkün olan alemin yaratıcısı 
Allah Teala'dıi.74 

2- Bilgiuin Sımrlıilğı : itim zihniyetinde bulunması gereken 
özelliklerden birisi de bildiklerimizin ve bilme güçlerimizin sınırlı olduğunu, 
bu yüzden bazı hatal.ar yapabileceğimizi kabul etmektir. Bizden öncekilerin 
de hata işlemiş olmaları muhtemeldir. Bu yüzden Gazzali, Descartes, B. 
Russell ve daha bir çok mütefekkir, araştırma yapmaya, en iyi bildiğimizi 
sandığımız şeylerden ve bize en açık ve seçik gibi görünenlerden başlamanın 
gerektiği üzerinde durmuşlardır. Çünkü ilmin ileriernesine en büyük engel, 
insanın veya belli bir tarih kesiminde yaşayan bir topluluğun, kendi 
bilgisinin mutlak ve tam olduğuna inanmasıdır. Oysa Yüce Allah, Kur'an-ı 
Kerim'in bir çok yerinde insanın her şeyi bilemeyeceğine, hatta 
peygamberlere verdiği ilim ve vahyi bile tam aıılayamayacağına işaret 
etmektedir. Qnun içiri Kur'an'da sık sık " ... Fakat insanlardan ç·oğu 
bilmez/er ... ''7) buyurulmakta ve Reslılii'ne de, ''Size öğüt veriyorum ve hen 
sizin bilmedik/erinizi Allah 'tan (gelen vahiy ile) biliyorum "76 dediı1nıektedir. 

Kur'an'a göre eğitilmiş bir zihin, bilgisinin sınırlı olduğunun şuurunda 
olur ve bunu her ortamda dile getirme zaruretini hisseder. Din ilimlerinde 
zirveye ulaşmış bir çok bilgin, tefsir, hadis ve fıkıh gibi konularda çok net 

72 ei-Furkfm 25/6 ı. 
73 er-Rahmiin 55/29. 
74 Kılavuz. A. Saim, Analıat/arıy/a /slônı Akaidi ve Kelôm 'a Giriş. Ensar Neşriyııt. İstanbul 

1987. 58. 
7~ ei-Bııkara 2/2 ı 6. 
76 e l-A ·raJ7/62. 
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açıklamalarda bulunmalarına rağmen her faslın sonunda "A/lalnta'/em bi 's
saı•dh" veya "bi murôdihi'' cümlesini dile getirmişlerdir. Böylece Allalı'ın 
ilmiyle beşerin ilmi arasında açık bir farkın olduğunu anlıyoruz. 

3- Bilimiu otouomluğu: Kısmi bir otonemluk sade~e bilim için değil, 
her beşeri faaliyet için yararlı ve gereklidir. Aslında, Islam söz konusu 
olduğu takdi rde, otonemluk meselesini din-bilim mi.inasebeti çerçevesinde 
değil de bilim .adamlarının . faaliyet salıası ile din alimlerinin fikirleri, 
yonınıları vs. 'nin oluşturduğu bir ınünasebet örgüsü içinde ele almak 
gerekir. Batı 'da Rönesans'tan sonra ortaya çıkan ~n büyük mücadele bilimin 
otonemiuğu lıak~ında olmuştur. Aynı formülü lslam'a uygulamak doğru 
değildir. Çiinkii Islam! çerçeve içinde şu veya bu derecede bir bağımsızlık, 
bir takım anlayışlar, görüşler ve yorumlar vardır. Zira valıyin anlaşılması ve 
yorumlanması beşeri bir faaliyettir. Ancak bunlar dinin özünü teşkil eden 
vahiy karşıtı şeyler değildir. Dolayısıyla sınırlıdır. Burada büyük bilgin 
Beyrüni (ö. 440/1048)'nin konu ile ilgili bir tesbitine işaret etmek yerinde 
olur. Ona göre bir çok ilim adamı, din-bilim çatışmasını gidermek için ya 
dinlerini aşırı yorumlara tabi tutmakta yahut ilmi neticeleri saptırmaktadırlar. 
Hindistan'da bunun benzeri yaşanm ıştır. 

BeyrCıni konu hakkında sözü Kur'an 'a getirir ve şunları söyler: 
"Kur'an'ın, göklerin, yerin vs.'nin yapıları ve şekille:·i ile ilgili ayetlerini ve 
bu arada insanın bilmek .durumunda olduğu öteki bil im dalları ile i lgi 1 i ilahi 
ifadelerini aşırı yorumlaınalara tabi tutmaya hiç gerek yoktur. Bu ayetlerle 
dini hüküm leri konu alan diğer ayetler arasında tam bir mutabakat vardır. 
Kaldı ki Kur'an, bilimde sürekli olarak taı1ışına konusu olan meselelerde 
insanı bağlayıcı bir hüküm ortaya koynıuyor. İlıni faaliyet sahasında da 
herhangi bir kısıtlama getirmiyor. Tam tersine araştırma ve incelenıeyi 
teşvik ettiği ve böyle bir faaliyete dini bir boyut kazandırdığı için her hangi 
bir din-bilim çatışmasına sebep olabilecek ve bjlim adaınının bağımsız 
olarak faa liyet göstermesin i engelleyecek yolları daima açık tutmuştur. O 
halde Kur'an açısından olaya yaklaşıldığında, beşeri faaliyet sahasında 
herhangi birinin nihai noktada kendi kendini yeterli, yani otonom sayınası 
mümkün görünmemektedir. Kur'an'ın temel gayesi insanı bir tek 
Yaratıcı 'nın var olduğuna inan~ ırmak ve öteki bütün münasebetler örgüsünü 
bu inanca göre düzenlemektir. Insanı böyle bir inanç tecrübesine ulaştırmak 
için Kur'an, beşeri h.a.xat açısından ımıteber her ·vasıtayı, her veriyi 
kullanmayı uygun görür. 

4- Tarafstz (objektif) araştırma: ilmin gelişınesi için en yüksek 
derecede objektif araştırma faaliyetine ihtiyaç vardır. Şayet Islam aleminde 
ilmi zihniyetin gelişmesi uğruna birkaç adım atılınışsa bunu, Kur'an·a borçlu 
olduğumuzu unutmamak gerekir. Çünkü Kur' an iııcelemeyi. çalışıp 
çabalamayı sürekli teşvik etmektedir. Araştı rı lması istenenierin kapsam ında 
insanın !ç dünyasından, yıldızlada donatılmış kusursuz seınaya kadar her şey 
vardır. Işte Kur' an' ın bu tavsiyesi ve tutumu, il im adamlarının hareket 
tarzııli olumlu yönde etkilemiştir. Çünkü Kur'an, Yaratıcı'nın varlığı, birliği, 
kudreti, il im ve hikmetinin idraki için her türlü bilgi kaynağına 
başvurulmasını teşvik etmiştir. Kur'an'ın çizdiği çerçeve açısından 
baktığım ız zaman Müslümanlar'ın fikir ve ilim anlayışında bir bütünlüğün 
olduğu göze çarpmaktadır. Daha sonra oı1aya çıkan zaruretler, genel bilgi 

71 Aydın. Mehmet S .. a.g.e .. 71 vd. 
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yapısının çeşitli kollar halinde dal-budak salmasına sebep olmuştur. Bunun 
neticesi olarak bazı kavramlar, yeni ımıhtevalar kazanmış. bunun sonunda da 
bir takım yeni disiplinler doğmuştur. Kelam, fıkıh. hadis ve fetsere dallarını 
bunlara örnek gösterebiliriz. Dolayısıyla zihin gücünün önemli bir kısmı bu 
disiplinler~en birinin lehine veya aleyhine kaymış olabilir. Nitekim bazı 
bilginler, Islam aleminde kelami ve felsefi ıneselelerin çok erken başlaması 
nedeniyle, zihin giicüni.in bu alana yoğuntaştığını söylemektedirler. Bu da 
tabii olarak dini ilimlerle tecriibi ilimler arasında bir nispetsizliğin 
dağınasına sebep olmuştur. Daha sonra ları tasayvufi hareketlerin de ku\TCl 
kazanması, bu nispetsizliği daha da aıttırınıştır.7R 

F- BİLGİNİN iMKAN VE DEGERi , 
"\) islam düşüncesinde fizik le metafızi~ iç içe algılanır . Keza bi lgi i le 

iman arasında çok yakın bir ilişki kurulur. üzeilikle Mu'tezile bilgiyle imanı 
aynı sayar. Eş'ari de "Allah hakkında yeterli bilgiye sahip olmayana şartlı 
müınin derim" diyerek ilimle gerçek iman arasındaki ilişkiyi vurgulamak 
istemiştir. Keza ıni.itealıhirfın kelamcılarının çoğunluğu, bilgiden yoksun ve 
sırf taklide dayanan imanı sahih görmekle beraber onu bilgi ile güçlendirip 
tahkiki iman seviyesine getirmeyi tavsiye etmişlerdir. Bu arada Matiiridi 
gelenegine bağlı olanlar, imanını bilgi ile takviye etme girişiminde 
bulunmayan ımıkallidlerin, imanları s~hih olsa ~ile, Allalı indinde giinahkar 
sayılacaklarını söylem işlerdir. Bunun yanı sıra. Islam düşüncesi nde. i nsanın 
bilme eylemi ile ilahi mesajın sahibi olan otoritenin birlikte 
değerlendirilmesi de söz konusu olmaktadır. Bütüİ1 bunlar, bilgi probleminin 
hem keliinıi hem felsefi, hem de psikolojik ımıhtevalar kazanmasına yol 
açtığın ı göstermektedir. 

l Kelamcılar. epistemolojik çalışmalarını öncelikle bilginin imkanı 
meselesi üzerinde yoğunlaştırmışlardır. Bilginin kaynağını araştırma gayreti 
içiııe daha sonra girmişlerdir. Felsefeciler epistemolojik meseleleri· rasyonel 
psikoloji çerçevesinde ele al ırlar. Mutasavvıflara gelince, onlar kazanılmış 
(kesbi) bilgiye karşılık lediinni bilgiyi, yani tasavvufi sezgi gücünü daha çok 
benimsemiş ve epistemolojik çalışınalarını aynı sahada elde edilen birikimin 
içinde sürdünni.işlerdir. Bilginin imkanı tartışıi1alarında bu üçekol arasındaki 
göı:iiş farklılığının önemli bir payı vardır~ 

Keliimcılar. en genel anlamı ile bilginin insan için mümkün olduğunu 
di.işiiniirler. Bunun iki sebebi vardır. Birinci sebep, teoı:ik (nazari) 
karakterdeki keliiın ilmi için sağlam bir zemin oluşturmaktadır. Ikinci sebep 
ise Slıfıstiiiyye (Sofistler) adı altında faaliyet gösteren şüpheci akımların, 
objektif bilginin imkanından kuşku duyan veya onu tamamen imkansız 
gören septik ve rölativist tutumlarını reddetmektedir. Kelaıncılar. "e.~_ninm 
hakikafi sôbillir" şeklindeki kategori k hükümleriyle eşyanın objektil' ve 
bilinebilir bir gerçekliğe sahip olduğunu belirtirken. esas itibariyle ilim ve 
bilginin mümkün olduğunu da vurgulamak istemişlerdir. 

Mu'tezile'yi istisna ederek söylemek gerekirse Maliirieli (ö. 
333/944fye gelinceye kadar Sünni kesimden hiç kimse bilgi problemi 
üzerinde yeterince durmanııştır. Sünni kesimde bilgi konusunu ilk 
önemseyen kişi Miitüridi olmuştur. Sonrakiler de O'nu takip etmişler ,.e 
imanıları Eş'ari'ye rağmen, Eş'ari geleneğine bağlı olanlar bile bilgi 
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meselesine eserlerinde yer verme ihtiyacın_ı duymuşlardır. Bağdadi (ö. 
4291103 7)'nin Us ii/ii 'd-Din' i, Cüveyni'nin el-Irşôd' ı, Razi'nin ei-Muha.vsal' ı 
bunlar arasında sayılabilir.79 

Necip Taylan, Matüridi' nin bilginin imkanı ve değeri hakkındaki 
düşüncelerini, Kitôbii't-Tevhfd adlı eserine istinaden şu şekilde 
aktarmaktadır: "Matüridi'ye göre bilen insan ile bilinen eşya arasında iıtibat 
kurulabilir. Bu irtibat gerçektir ve bunun sonunda meydana gelen bilgi, arız'i, 
hayali \'eya izafı olmayıp hakikati yansıtır. Çünkü eşyanın sabit bir gerçeği 
vardır. Insanın Allah ve gayb hakkındaki bilgilerini de kılinatın bizzat kendi 
varlığı temin eder. Çünkü gözlenebilen kainat, görünmeyen bir aleme ve 
nihayet Allah'a delalet etmektedir.80 

SONUÇ: 
Yapılan bu değerlendirmelerden de anlaşıldığı gibi ilim/bilgi kavramı 

Kur'an ' da önemli bir anahtar terimdir. O, hem Allah'ın bir sıfatı olarak 
kullanılmış, hem de insanın Allah ' ı tanımaya, ufkunu açmaya ve kainatı 
anlamaya götiiren her türlü faaliyeti olarak ifade edilmiştir. Zan, vehm, 
şüphe ve asılsız bilgiden kaçınılması gerektiğine dikkat çekildikten sonra, 
hikmet, akıl, basiret, kalb, fuad ve tefekkür gibi ilmin daha iyi anlaşılınasını 
sağlayan kavrarnlara da sık sık yer verilmiştir. Böylece müminlerin "rüsiih" 
mertebesine yükselmelerinin, diğer bir ifade ile ilimde derinlemesine başarı 
sağlamalarının mümkün olabileceği bildirilmiştir. 

Kur'an, ilim kavramını doğrudan tanımlamaktan çok ona yüklediği 
muhteva üzerinde durmuştur. Bu muhtevanın incelenmesi sonunda bilginin 
kaynağı olarak; duyular, akıl, vahiy, sezgi ve rüya gibi temel unsurların 
olduğunu görüyoruz. Kur'an, bilgi konusu olarak; Allah, alem, insan, kitap, 
peygamber, dünya, ahiret, melek, şeytan ve cin gibi varlıkları ele almakta ve 
onlar hakkında şüpheleri izale edecek açıklamalara yer vermektedir. Yine 
ilmin anlaşılması ve detayiandıniması için Kur'an'da ispat ve iptal gibi 
taıtışma metotlarına da ağırlık verildiğini görüyoruz. Söz konusu soru-cevap, 
örnek alma, tekrar etme ve problem çözme gibi önemli yöntemlerden 
yararlanabileceğimizi hatırlatmıştır. Çünkü Allah' ın yasaları, bu kapsamda 
göriinmekte ve anlaşılmaktadır. Bunları keşfedenler, Allah'ın kudretini daha 
iyi aniayıp O'na hem saygı gösterirler, hem de doğaya egemen olurlar. 
Böylece doğanın nimet kaynaklarını kendilerine boyun eğdirerek 
hizmetlerinde kullanırlar. Çünkü Allah, bütün doğayi ve onun içindekileri 
insan için musahhar kılmıştır.8 ı Ancak insanın · aklını çalıştırması, doğanın 
esrarını bilmesi lazıındır ki ona hakim olabilsin. Hakikaten doğaya hakim 
olmak, kültür ve medeniyet alanında gereken yeri almak bilgiyle 
mümkündür. Bilgili olan güçlü olur. O nedenle Kur'an istiyor ki insan ilim 
sahibi olsun, evrendeki yaratılış sanatı ile yasaları görs~n de Yaratan ' ına 
daha içten bağlansın ve O'na daha gönülden ibadet etsin. Işte bundan dolayı 
Allah'ın Elçisi önce ilim öğrenmenin her Miislünıan'a farz olduğunu ifade 
etmiş, sonra da ilim öğrenen kişiye, denizdeki balıkiara varıncaya kadar her 
şeyin istiğfar edeceğini müjdelemiştir. 
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