
BÜLÛĞU AKSA’L-MERÂM

İlim ve Eğitim Ahlâkı

MUHAMMED B. MES‘ÛD ET-TARNABÂTÎ



TÜRKİYE YAZMA ESERLER KURUMU BAŞKANLIĞI YAYINLARI: 122

Bilim ve Felsefe Serisi : 47

Kitabın Adı : BÜLÛĞU AKSA’L-MERÂM FÎ ŞEREFİ’L-İLMİ VE MÂ    
  YETE‘ALLAKU BİHÎ MİNE’L-AHKÂM 
  İlim ve Eğitim Ahlâkı

Müellifi : Ebû Abdullah Muhammed b. Mes‘ûd et-Tarnabâtî el-Fâsî (ö. 1214/1799)

Özgün Dili : Arapça

Hazırlayan : Prof. Dr. Muhammet Şevki Aydın 
  Erciyes Üniversitesi, İlahiyat Fakültesi

Son Okuma : Fatma Eren, Yazma Eser Uzmanı 
  Nimet İpek, Yazma Eser Uzmanı

Kitap Tasarım : AS-64 Basın-Yayın Tanıtım, Org. ve Paz. Ltd. Şti. 
  Divanyolu Cad. Erçevik İşhanı, No: 203, Sultanahmet-İstanbul 
  Tel: 0212 513 39 90 / www.as64.org • info@as64.org

Baskı : Karakış Basım Matbaa Amb. ve Rekl. San. Tic. Ltd. Şti. 
  Litros Yolu 2. Matbaacılar Sitesi No: 1BF1, Zeytinburnu/İstanbul 
  Tel: 0212 544 58 20 www.karakisbasim.com Sertifika No: 33820

Baskı Yeri ve Yılı : İstanbul 2019

Baskı Miktarı : 1. Baskı, 1500 adet

Copyright © Türkiye Yazma Eserler Kurumu Başkanlığı. Her hakkı mahfuzdur. 
Bütün yayın hakları Türkiye Yazma Eserler Kurumu Başkanlığı’na aittir. Başkanlığın izni 
olmaksızın tümüyle veya kısmen, hiçbir yolla ve hiçbir ortamda yayınlanamaz ve çoğaltılamaz. 
T. C. Türkiye Yazma Eserler Kurumu Başkanlığı
Süleymaniye Mah. Kanuni Medresesi Sok. No: 5  34116 Fatih / İstanbul
Tel.: +90 (212) 511 36 37
Faks: +90 (212) 511 37 00
info@yek.gov.tr
www.yek.gov.tr

KÜTÜPHANE BİLGİ KARTI
Library of Congress A CIP Catalog Record
Muhammed b. Mes‘ûd et-Tarnabâtî  
İlim ve Eğitim Ahlâkı, Bülûğu Aksa’l-Merâm

1. İlim, 2. Eğitim, 3. Ahlâk, 4. Bülûğu Aksa'l-Merâm, 5. Tarnabâtî. 
ISBN: 978-975-17-4149-3



Bülûğu Aksa’l-Merâm
İLİM VE EĞİTİM AHLÂKI

(İNCELEME - ÇEVİRİ - METİN)

MUHAMMED B. MES‘ÛD ET-TARNABÂTÎ
(ö. 1799)

Çeviren

Muhammet Şevki Aydın

T Ü R K İ Y E
Y A Z M A
E S E R L E R
K U R U M U
BAŞKANLIĞI



TAKDİM

İnsanlık tarihi, akıl ve düşünce sahibi bir varlık olan insanın kurduğu 
medeniyetleri, medeniyetler arasındaki ilişkileri anlatır. İnsan, zihnî faali-
yetlerde bulunma kabiliyetiyle bilim, sanat ve kültür değerleri üretir, üret-
tiği kültür ve düşünce ile de tarihin akışına yön verir.

Medeniyetler, kültürler, dinler, ideolojiler, etnik ve mezhebî anlayışlar 
arasındaki ilişkiler kimi zaman çatışma ve ayrışmalara, kimi zaman da uz-
laşma ve iş birliklerine zemin hazırlamıştır.

İnsanların, toplumların ve devletlerin gücü, ürettikleri kültür ve mede-
niyet değerlerinin varlığıyla ölçülmüştür. İnsanoğlu olarak daha aydınlık 
bir gelecek inşa edebilmemiz, insanlığın ortak değeri, ortak mirası ve ortak 
kazanımı olan kültür ve medeniyet değerlerini geliştirebilmemizle müm-
kündür.

Bizler, Selçuklu’dan Osmanlı’ya ve Cumhuriyet’e kadar büyük devletler 
kuran bir milletiz. Bu büyük devlet geleneğinin arkasında büyük bir me-
deniyet ve kültür tasavvuru yatmaktadır.

İlk insandan günümüze kadar gökkubbe altında gelişen her değer, haki-
katin farklı bir tezahürü olarak bizim için muteber olmuştur. İslâm ve Türk 
tarihinden süzülüp gelen kültürel birikim bizim için büyük bir zenginlik 
kaynağıdır. Bilgiye, hikmete, irfana dayanan medeniyet değerlerimiz tarih 
boyunca sevgiyi, hoşgörüyü, adaleti, kardeşlik ve dayanışmayı ön planda 
tutmuştur.

Gelecek nesillere karşı en büyük sorumluluğumuz, insan ve âlem tasav-
vurumuzun temel bileşenlerini oluşturan bu eşsiz mirasın etkin bir şekilde 
aktarılmasını sağlamaktır. Bugünkü ve yarınki nesillerimizin gelişimi, geç-
mişimizden devraldığımız büyük kültür ve medeniyet mirasının daha iyi 
idrak edilmesine ve sahiplenilmesine bağlıdır.



Felsefeden tababete, astronomiden matematiğe kadar her alanda, Me-
dine’de, Kâhire’de, Şam’da, Bağdat’ta, Buhara’da, Semerkant’ta, Horasan’da, 
Konya’da, Bursa’da, İstanbul’da ve coğrafyamızın her köşesinde üretilen de-
ğerler, bugün tüm insanlığın ortak mirası hâline gelmiştir. Bu büyük ema-
nete sahip çıkmak, bu büyük hazineyi gelecek nesillere aktarmak öncelikli 
sorumluluğumuzdur.

Yirmi birinci yüzyıl dünyasına sunabileceğimiz yeni bir medeniyet pro-
jesinin dokusunu örecek değerleri üretebilmemiz, ancak sahip olduğumuz 
bu hazinelerin ve zengin birikimin işlenmesiyle mümkündür. Bu miras 
bize, tarihteki en büyük ilim ve düşünce insanlarının geniş bir yelpazede 
ürettikleri eserleri sunuyor. Çok çeşitli alanlarda ve disiplinlerde medeni-
yetimizin en zengin ve benzersiz metinlerini ihtiva eden bu eserlerin ko-
runması, tercüme ya da tıpkıbasım yoluyla işlenmesi ve etkin bir şekilde 
yeniden inşa edilmesi, Büyük Türkiye Vizyonumuzun önemli bir parçası-
dır. Bu doğrultuda yapılacak çalışmalar, hiç şüphesiz tarihe, ecdadımıza, 
gelecek nesillere ve insanlığa sunacağımız eserleri üretmeye yönelik fikrî 
çabaların hasılası olacaktır. Her alanda olduğu gibi bilim, düşünce, kültür 
ve sanat alanlarında da eser ve iş üretmek idealiyle yeniden ele alınma-
ya, ilgi görmeye, kaynak olmaya başlayan bu hazinelerin ülkemize ve tüm 
insanlığa hayırlar getirmesini temenni ederim. Aziz milletimiz, bu kutsal 
emaneti yücelterek muhafaza etmeyi sürdürecektir.

Recep Tayyip Erdoğan

Cumhurbaşkanı
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ÇEVİRİYİ TAKDİM

Genel anlamda eğitim, her zaman, her yerde herkes ve her şey tarafın-
dan gerçekleştirilen bir olgudur. Bu anlamda eğitim, kasıtlı olanlar kadar 
kasıtsız olarak gerçekleş(tiril)en etkileri de kapsamaktadır. Ancak insan-
lık oldum olası, belli amaçlarla, kasıtlı olarak eğitim faaliyetlerini düzen-
lemekten geri durmamıştır. Tarih boyunca insanlığın uğraştığı temel so-
runlardan biri, arzu edilen insan tipini yetiştirmektir. Her toplum, kendi 
bireylerini istediği özelliklere ve yeteneklere sahip kılmak amacıyla eğitim 
faaliyetlerinde bulunmuştur. Onun için faaliyet olarak eğitim olgusunun 
tarihi, insanlık tarihiyle yaşıttır. 

Tarihsel süreç içinde eğitim faaliyetine ilişkin büyük bir bilgi ve tec-
rübe birikimi oluşmuştur. İslâm’ın ilme büyük önem verdiğinin ve ilmin 
de ancak eğitim ve öğretimle insanlara kazandırılıp yaygınlaştırılacağının 
bilincinde olan İslâm bilginleri, pratik amaçlarla eğitim ve öğretim mese-
lesini özel olarak ele alıp onunla ilgilenmiş, bu olgu üzerinde her biri çağı-
nın imkânları nispetinde çok yönlü düşünmüş, bilgi üretmiş ve müstakil 
eserler meydana getirmişlerdir. Farklı düşünce ekollerine mensup âlim ve 
düşünürler tarafından yapılan bu çalışmalarda, eğitim felsefesinden öğ-
retmen-öğrenci ilişkilerine kadar eğitim meseleleri tartışılmış, pedagojik 
esaslar ortaya konulmuştur. Bu eserlerle eğitime ilişkin zengin bir bilgi, 
düşünce ve tecrübe birikimi oluşturulmuştur. Bunu, hem bizzat âlimlere 
hatırlatmak, hem de öğrencilerini yetiştirme bağlamında onlara öğretmek 
için yapmışlardır. Batıdakilerle kıyaslandığında bu çalışmaların, gerçekten 
tarih olarak önceliğe sahip olduğu ve hem kemiyet hem de keyfiyet bakı-
mından onlardan çok ilerde olduğu görülmektedir. 

Bu tür çalışmaları yapan âlimler, eserlerinde İslâm açısından eğitim 
felsefesini tanıtmaya, eğitim alanının özelliklerini, kurallarını ve ilgili hü-
kümlerini ortaya koymaya çalışmışlardır. Ancak bu düşünür ve bilginlerin 
konuyu ele alışları, elbette çağımızdaki eğitimbilim metodolojisi çerçeve-
sinde salt bir bilim inceleme biçiminde değildir. Onların çalışmaları, daha 
ziyade bu bilimin uygulama alanı olan insan yetiştirme tekniğini ve sana-
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tını belirleme biçiminde olmuştur. Kullandıkları dil ve ortaya koydukları 
bilgiler, genelde normatif nitelikli olan bu çabalar, eğitimcinin faaliyetini 
idare etmek düşüncesinden hareketle öğretmenlerin ve öğretmen yetiştiren 
öğretmenlerin kendi yöntemlerini icat edip geliştirme yeteneğini kazan-
dırır niteliktedir. Bu eserler, daha çok kime, neyin, nerede, niçin, nasıl 
öğretileceği, öğrenci ve öğretmenin niteliklerinin neler, ilişkilerinin nasıl 
olması gerektiği gibi doğrudan eğitim pratiğine ilişkin sorulara cevaplar 
üretmeyi amaçlamışlardır. Eğitimi pratik bir mesele olarak ele alan bir zih-
niyetten mülhem olan bu görüş ve nazariyelerin gayesi, eğitimin öncelikle 
hedefini belirlemek sonra hedefin tahakkukuna yarayacak vasıta, imkân, 
yol ve yöntemleri ortaya koymaktır. Onların ortaya koydukları içerikler, 
bilimsel problem çözme metotlarıyla ve deneyle varılmış bilgi objeleri ol-
maktan ziyade tartışmaya açık teorik değerlendirmelerdir.

Eğitim faaliyetlerini iyi yapma kaygısıyla ortaya konulan bu pedagojik 
çalışmalar, bugünkü bilimsel anlamda olgusal bilgiler üretebilen çalışma-
lar olmasa da dönemlerinin bilimsel imkânları çerçevesinde alana ilişkin 
olabildiğince sistematik bilgiler ortaya koymuşlardır. Çağımızdaki bilimsel 
gelişmelerin arka planında o birikimin payının olduğu unutulmamalıdır. 
Bu yüzden, onların içeriklerinin bugün eleştirilebilmesi, ilmî değerlerini 
düşürmez. Değerlerini takdir etmek de onların, günümüz eğitimbilim ça-
lışmalarına alternatif olarak takdimine yol açmaz, açmamalıdır.1

İslâm dünyasında üretilen bu tür eserlerin içerikleri incelendiğinde, pe-
dagojik düzlemde ahlâkî boyutun alabildiğine öne çıkarıldığı görülmekte-
dir. Başka bir deyişle, bu eserlerin, İslâm eğitim ahlâkını eğitimin bütünü 
içinde ana tema olarak ele aldıkları söylenebilir. Esasen istenen insan tipi-
nin hangi özelliklere sahip olması gerektiği söz konusu edildiğinde ister 
istemez ve öncelikle onun ahlâkı devreye girmektedir. Zira insan anlayışı, 
eğitim ve ona bağlı olarak ahlâk anlayışını şu veya bu ölçüde hep belirleyici 
ve yönlendirici olmuş ve olmaktadır. 

Ahlâk ve eğitim, insan hayatının temelinde yer alması gereken ve bir-
birini var kılan olgulardır. Bu yüzden insanın eğitiminden söz edilince he-

1 Bk. M. Şevki Aydın, Din Eğitimi Bilimi, Kimlik Yayınları 2. bs. 2018, Kayseri, s. 187.
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men eğitimin ürünü olarak ahlâk ve aynı zamanda eğitim ahlâkı gündeme 
gelmektedir. Nitekim her felsefi doktrin, insanın varlık bütünü içindeki 
yeri ve değeri bağlamında onun eğitimini ve bu çerçevede ahlâkını sorun 
edinmiştir. Tarih boyunca ahlâk, eğitim düşüncesi içerisinde kendisine 
mutlaka şöyle veya böyle bir yer edinmiş ve eğitimin temel fonksiyonları 
arasında bireye ahlâk edindirmeye öncelik verilmiştir.1 Dolayısıyla, insan-
lık tarihi boyunca eğitim ve ahlâk arasında öylesine özel bir ilişki ve yakın-
lık kurulmuş ki biri söylenince, hemen diğeri akla gelivermiştir. 

İslâm geleneği içinde bu iki kavramın ilişkisinin daha sıkı kuruldu-
ğu ve bu ilişkinin, karşılıklı etkileşim şeklinde ele alındığı söylenebilir.  
Hz. Peygamber’in (s.a.) peygamberliğinin amacını “güzel ahlâkı tamamla-
mak” olarak açıklaması,2 bu konudaki birçok âyet ve hadis, İslâm eğitim 
geleneği içinde ahlâkın, eğitimin bir bakıma nihaî amacı gibi algılanma-
sını sağlamıştır. Dahası, sadece eğitimin ahlâkî bir amaca yönelmesi değil, 
bunun için aynı zamanda eğitimin ahlâkî olması ön görülmüştür. Başka 
bir ifadeyle, bireyin ahlâkı elde etmesi için eğitim gerekli görüldüğü gibi, 
eğitimin etkili olabilmesi için de onun ahlâkî bir tutumla düzenlenmesi ve 
sürecin öyle işletilmesi gerekli görülmüştür. Yani eğitim, özünde ahlâkî-
lik taşıyan bir faaliyet sayılmıştır. Kur’ân’ın, eğitimci olarak takdim ettiği3  
Hz. Peygamber’in örnek yaşantısıyla insanları eğittiğini dile getirmesi4 ve 
müminlerin yapmadıklarını söylemelerini Allah’ın kesin bir dille reddet-
mesi,5 eğitimle ahlâk arasındaki söz konusu ilişkiyi, özellikle eğitimcinin 
ahlâkî duruşa sahip olmasının gerekliliğini işaret etmektedir. 

Eğitimin ahlâkî gelişim sağlaması ve eğitim sürecinde eğitimcinin ve 
öğrencinin ahlâkî tavrının zorunlu sayılması, hem eğitimden ahlâka, hem 
de ahlâktan eğitime geçişi göstermektedir. Bu demektir ki ahlâkî olgun-
luğa ancak eğitimle gidileceği gibi, etkin ve verimli bir eğitime de ahlâkla 
gidilir. Hz. Peygamber’in cahil ve ahlâken yozlaşmış bir toplumu yirmi üç 
senede medeni bir topluma dönüştürmesini sağlayan eğitimi, bu gerçeğin 
somut bir örneğidir. 

1 Saffet Bilhan, Eğitim Felsefesi Kavram Çözümlemesi, 1. cilt, 1. kısım, Ankara, 1991, s. 357.
2 İmam Mâlik, Muvatta’, “Husnu’l-Huluk”, 8.
3 Bakara 2/151.
4 Ahzâb 33/21.
5 Saf 61/2-3.
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İslâmî gelenekte eğitim ahlâkına dair zengin bir külliyatın oluşmasında 
bu anlayışın önemli rolü olduğunu unutmamak gerekir. Bu eserlerde hem 
eğitimcinin didaktik yeterlilikleriyle birlikte yaşantısıyla ahlâkî modele dö-
nüşmesi, öğretimini somut kişisel bir örnek oluşuyla pekiştirmesi, hem de 
öğrencinin eğitim-öğretim hayatı boyunca ahlâkî duyarlılık içinde olması 
öngörülmektedir. 

Francis Bacon’ın dediği gibi “Bilgi güçtür.” Bilgisizlik, gerçekten insa-
nın fıtrî potansiyelinin gelişmesini önleyerek onu güçsüzleştirirken, bil-
gi insanı güçlü kılar. Kur’ân, bilginin insana bir değer kazandırarak onu 
daha güçlü, daha nitelikli hâle getireceğini dile getirmektedir: “De ki hiç 
bilenlerle bilmeyenler bir olur mu? Ancak akıl sahipleri düşünüp öğüt alır-
lar.”1 Ancak İslâm, bunu çok önemseyip öne çıkarmasına rağmen, bilginin 
kazandırdığı gücün ahlâkla bütünleşmesini zaruri gördüğünden aynı za-
manda “bilgi erdemdir” anlayışıyla hakikat arayışına yönelen bir tasavvu-
ru öngörmektedir. İslâmî eğitim anlayışı, öğretmen ile öğrenci arasındaki 
ilişkiyi, ahlâkî zemine oturttuğu gibi, bireyin ilimle, bilgiyle ilgilenişini de 
ahlâkî bir boyuta taşımakta, bu ilişkiyi bir görev ve sorumluluğa dönüş-
türmektedir. Bu sebeple her müslüman öğretmen ve öğrencinin, bilgiyle 
tamamen varoluşsal bir ilişki içinde olması öngörülmekte, salt hazır bilgi 
aktarımı ve edinilmesi değil de onun işlevselliği, yani bilginin ahlâk ve ki-
şilik gelişimine ilişkin işlevi öne çıkarılmaktadır. Dolayısıyla İslâm eğitim 
anlayışı, bilgilen(dir)meyi, sonuç itibariyle ahlâk edin(dir)me işi saymıştır. 
Bu çerçevede, ilim ahlâkının esasları ortaya konulmuştur.

İslâm geleneği içinde bu alanda yazılan eserlerin çok önemli bir yekûn 
oluşturduğu görülmektedir. Bu eserlerin kimisi risâleler şeklinde iken bir kıs-
mı biraz daha orta halli kitaplar hâlinde, bir kısmı ise konuları daha genişçe 
ele alan mufassal eserlerdir. Bu eserlerin en meşhurlarından birkaçı şunlardır: 

1. Kitâbu Âdâbi’l-Mu‘allimîn, Muhammed b. Abdüsselâm b. Sahnûn 
(ö. 256/870)2

1 Zümer 39/9.
2 Türkçeye çevrildi: Eğitim ve Öğretimin Esasları, çev. M. F. Bayraktar, M.Ü. İFAV yayınları, 3. bs., 

İstanbul, 2009.
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2. Ahlâku’l-Ulemâ, Muhammed b. Hasan el-Âcurrî (ö. 360/970)

3. er-Risâletü’l-Mufassıla li-Ahvâli’l-Müte‘allimîn ve Ahkâmi’l-Mu‘al-
limîn ve’l-Müte‘allimîn, Ebü’l-Hasan Ali b. Muhammed el-Kâbisî 
(ö. 403/1012)1

4. Tehzîbü’l-Ahlâk ve Tathîru’l-A‘râk, Ebû Ali Ahmed b. Ya‘kûb Miske-
veyh (ö. 421/1030)

5. Edebü’d-Dünyâ ve’d-Dîn, Ebü’l-Hasan Ali b. Habîb el-Mâverdî 
(ö. 450/1058)

6. Câmi‘u Beyâni’l-İlm ve Fadlihi ve mâ Yenbeğî fî Rivâyetihi ve Hamlihi, 
Ebû Ömer Yûsuf b. Abdülber en-Nemerî el-Kurtubî (ö. 463/1071)

7. el-Câmi’ li Ahlâki’r-Râvî ve Âdâbi’s-Sâmi‘, el-Hatîb el-Bağdâdî 
(ö. 463/1071)

8. Eyyuhe’l-Veled, Ebû Hamîd Muhammed b. Ahmed el-Gazzâlî 
(ö. 505/1111)

9. Ta‘lîmü’l-Müte‘allim fî Tarîki’t-Te‘allum, Burhanuddin ez-Zernûcî 
(ö. 620/1223 ?)2

10. Risâletü Âdâbi’l-Muallimin, Ebû Cafer Nasîruddin et-Tûsî (ö. 672 
/ 1274)

11. Tezkiretu’s-Sâmi‘ ve’l-Mutekellim fî Edebi’l-Âlim ve’l-Müte‘allim, 
Bedrüddin İbn Cemâa (ö. 733/1333)3

12. Kitâbü’l-Kânûn fî Ahkâmi’l-İlmi ve’l-Âlim ve’l-Müte‘allim, Ebû Ali 
el-Hasen b. Mes‘ûd el-Yûsî (ö. 1102/1691)

Bu eserlerin her biri, kendinden önce yazılmış eserleri değişik biçimde 
esas alsa da, mutlaka kendi çağının ve coğrafyasının ruhunu, ilim ve eği-
tim anlayışını ve yazarının düşünce dünyasını ortaya koymakla önemli bir 

1 Bu eser Türkçeye çevrildi: İslâm’da Öğretmen ve Öğrenci Meselelerine Dair Geniş Risâle, çev. S. Ateş-
H.R. Öymen, A.Ü. İlahiyat Fakültesi Yayını, Ankara, 1966. İkinci baskısı: Çev. S. Ateş, Yeni Ufuklar 
Neşriyat, İstanbul, 1995.

2 Türkçe çevirisi: Ta‘lîmü‘l-müteallim, İslâm’da Eğitim Öğretim Metodu, çeviren ve şerh eden, Y. Vehbi 
Yavuz, 2. bs. Sahhaflar Kitap Sarayı, İstanbul, 1990.

3 Alanın en derli toplu eserlerinden biri olan bu kitap Türkçeye çevrildi ve üçüncü baskısı metinle bir-
likte basıldı: İslâmî Gelenekte Eğitim Ahlâkı, çev. Muhammet Şevki Aydın, TDV yay., 2012, Ankara.



16 ÇEVİRİYİ TAKDİM - İlim ve Eğitim Ahlâkı

katkıda bulunmuştur. Ancak, daha çok ilk asırlarda yoğunlaşan bu çalış-
maların son asırlarda hem sayıca pek artmadığı, hem de daha önce yazı-
lanların, içerik çeşitliliği ve niteliği bakımından yeterince geliştirilemediği 
söylenebilir.

Bu tür çalışmaları yapanlar arasında Kuzey Afrika ülkeleri âlimlerinin 
çok önemli bir yeri vardır. Birçoğu müstakil olarak eser yazarken, diğerle-
ri de eserlerinin bir veya daha fazla bölümünü bu konulara ayırmışlardır. 
Hatta bu eserler arasında bir kısmı manzumdur. Ayrıca, bu yazarların için-
de sultanların yer almış olması da dile getirilmesi gereken bir husustur. 
Öte yandan, bu alanda oldukça orijinal muhteva ürettikleri söylenebilir. 
Kâbisî, İbn Sahnûn, Ebûbekir İbn Arabî, İbn Haldun gibi isimler bun-
lardan birkaçıdır.1 İşte bu son asırlarda yazılan en önemli eserlerden biri, 
Mağribli allâme fakih edebiyatçı nahivci Sâlih Ebû Abdullah Muhammed 
b. Mes‘ûd et-Tarnabâtî el- Fâsî’nin (ö. 1214/1799) yazımını 1184/1770 
yılında tamamladığı Bülûğu Aksa’l-Merâm fî Şerefi’l-İlmi ve mâ Yete‘allaku 
bihî mine’l-Ahkâm adlı eseridir. Dr. Abdullah Ramdanî bu yazma eserin 
tahkikli neşrini hazırlamış ve birinci baskısı 2008 yılında Ribat’ta yapılmış-
tır. Kuzey Afrika ülkelerinde elden ele dolaşan, takdir gören Tarnabâtî’nin 
bu önemli eserinin Türkçeye çevrilerek okurumuza ulaştırılmasının, bu 
alana hatırı sayılır katkı sağlayacağını düşündük. Tercümede söz konusu 
tahkikli neşri (1. bs. 2008, Ribat) esas aldık. 

1. Tarnabâtî’nin Hayatı2

Tam adı, Ebû Abdullah Muhammed b. Mes‘ûd b. Ahmed b. Muham-
med et-Tarnabâtî el-Emevî el Usmânî el-Endelusî el-Fâsî’dir. Kaynaklar, 
onun kökeninin Endülüs’e kadar ulaştığını söylemektedir. Ancak onun 
Fas’ta bulunduğu konusunda ittifak etmişlerdir. Nitekim kendisi, bu kita-
bının sonunda, yurdunun ve yetişme yerinin Fas olduğunu açıklamaktadır. 
İbn Malik’in Elfiye’sinin girişine yazdığı şerhin mukaddimesinde kendi-
sinin nesepçe emevî-usmanî, köken olarak ise Endülüslü olduğunu dile 

1 Bilgi için bk. Salih Ebu Abdullah Muhammed b. Mes‘ûd et-Tarnabâtî el-Fâsî, Buluğu Aksa’l-Meram fî 
Şerefi’l-İlmi ve mâ Yetea‘llaku bihî Mine’l-Ahkâm, 1. bs. Ribat, 2008, s. 18-49.

2 Yazarın hayatına ilişkin bu bilgiler, Tarnabâtî'nin eserinin tahkikli neşrini gerçekleştiren Dr. Abdullah 
Ramdânî’nin yazdıkları esas alınarak oluşturulmuştur.
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getirmektedir. Böylece anlaşılıyor ki Tarnabâtî, kökleri Endülüs Emevî hi-
lafetine kadar uzanan asil bir aileye mensuptur. Endülüs’te haçlı saldırıları 
ile müslümanlar yok edilmeye başlanınca, on altıncı ve on yedinci asırda 
hicret etmek zorunda kalan diğer aileler gibi onun ailesi de hicret etmiş ve 
Mağrib’e gelip Fas (Fez) şehrinin merkezine yerleşmiştir. Burada oturanla-
rın daha çok varlıklı kimseler olduğu bilindiğinden ve başka ipuçlarından 
hareketle Tarnabâtî’nin ailesinin aynı zamanda zengin olduğu dile geti-
rilmektedir. Tarnabâtî’nin ailesi yok olup gitmiş değil; halen torunlarıyla 
varlığını sürdürmektedir.

Tarnabâtî’nin doğum tarihi bilinememektedir. Dr. Abdullah Ramdânî, 
araştırmaları sonucunda vardığı tahmine göre onun, hicrî on ikinci asrın 
ikinci yarısında doğmuş olabileceğini söylemektedir.

Tarnabâtî’nin yetiştiği Fas şehri, o zamanlar Mâlikî mezhebinin karar-
gâhı, ilmin ve marifetin en önemli merkezlerinden biri olup büyük âlim-
lerle, düşünürlerle, öğrencilerle ve medreselerle dolup taşıyordu. Tarnabâtî, 
işte böyle bir ilmî atmosferde büyüdü; çağının çeşitli ilim dallarındaki ileri 
gelen âlimlerinden ders alma imkânını elde etti. Bu imkânı elde etmesinde 
ailesinin öncü olması söz konusudur. İlim sahibi olarak ünü yayıldı, ileri 
gelen âlimler arasında yer aldı. Doğuya ve Hicaz’a yolculuklar yaptı. Hem 
yolda, hem de gittiği şehirlerde âlimlerle bir araya geldi, onlardan ilim 
tahsil etmeye çalıştı, onlardan icazetler aldı. 

İslâmî gelenekte, ilmi mutlaka üstatlardan almak esas alındığı gibi, 
kendisinden ilim elde edilecek olan her hocanın niteliği de son dere-
ce önemsenmektedir. İlim insanının değeri, ders aldığı hocalarıyla da 
irtibatlandırılır. Tarnabâtî’nin hayatına bu açıdan bakınca da oldukça 
olumlu bir fotoğrafla karşılaşılmakta; çok değerli üstatlardan ders aldı-
ğı görülmektedir. Hocaları arasında, meşhur Tâcu’l-Arûs fî Şerhi Cevâ-
hiri’l-Kâmûs adlı lugatın yazarı Murtezâ ez-Zebîdî (ö. 1205/1790) de 
bulunmaktadır.

Tarnabâtî, fıkıh, edebiyat ve nahiv ilimleri başta olmak üzere birçok 
alanda yed-i tûla sahibi olarak kabul edilmiş ve bu alanlarda müderris-
lik yapmıştır. Allâme, müderris, fakih ve benzeri üst düzey ilmî unvanlar 
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kendisine nispet edilmiştir. Öğretici olarak Tarnabâtî, “dinamiklik ve ders 
vermede süreklilik”, “öğrencilerle iletişim gücü”, “zihinlere çabuk ulaşma 
kudreti” ve “ilim öğretiminde ve neşrinde ahlâkî duruşa sahip olma” gibi 
niteliklerle anılmaktadır. Öğrencileri arasında çok meşhur âlimler ve hatta 
sultan bile bulunmaktadır.

Tarnabâtî 6 Muharrem 1214 Pazartesi günü Fas’ta vefat etmiş ve orada 
defnedilmiştir. 1213 yılı sonlarında Fas’ta yaygın olan veba hastalığı nede-
niyle aralarında sultan gibi önemli kişilerin de yer aldığı çok sayıda insan 
vefat etmiştir; Tarnabâtî de bunlardan biridir.

2. Tarnabâtî’nin Eserleri

Çok yönlü ilmî ve kültürel birikime sahip bir âlim olup fıkıhtan ede-
biyata, dilden mantığa ve tasavvufa kadar çağının ilimlerini elde eden Tar-
nabâtî, müderrislik ve kadılık görevleri yanında eser yazmaktan da geri 
durmamış, eserleriyle de ilim dünyasına katkıda bulunmuştur.

Tarnabâtî’nin hayat hikâyesine yer veren kaynaklardan anlaşıldığı ka-
darıyla onun eserlerinin dört alanda olduğu görülmektedir: tevhid, fıkıh, 
eğitim-öğretim ve dil (sarf ve nahiv). Ne var ki eserlerinin hepsi henüz 
tespit edilmiş değil. Bu nedenle hepsinin tam ismini, el yazması olanların 
yerini ve künyesini veremiyoruz. Şu an ona ait olduğunu bildiğimiz eserleri 
şunlar:

1. İbn Ebî Zeyd el-Kayravânî’nin Tevhid Risâlesinin Şerhi.

2. el-Besmele ve’l-Hamdele. 

3. el-Hunsâ ve’l-Müşkil.

4. Suveru’l-Fi‘li’l-Müekked bi Nûni’t-Tevkîd, Yazma, el-Hizânetu’l- 
Âmme, Ribat, No. 2817.

5. Şerhu Hutbeti Elfiyeti İbn Mâlik, Taş baskı, Fas, 1305.

6. İrşâdu’l-Mesâlik ilâ Fehmi Elfiyeti İbn Mâlik, II, Taş baskı, Fas, 1305. 
Ayrıca, Yazma nüshası için bk. el-Hizânetu’l-Âmme, Tatvan, No. 579.
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7. Künnaşe, Yazma, el-Hizânetu’l-Âmme, Ribat, No. 3303.

8. Reşfu’z-Zülâl min Ayni’l-Hayâti fî Mebâhisi’l-Besmele ve’l-Hamdele 
ve’s-Salât, Yazma, el-Hizânetu’l-Melikiyye, Ribat No. 12469.

9. Bülûğu Aksa’l-Merâm fî Şerefi’l-İlmi ve mâ Yete‘allaku bihi mine’l-Ah-
kâm, 1. bs. 2008, Ribat.

3. Bülûğu Aksa’l-Merâm fî Şerefi’l-İlmi ve Mâ Yeteallaku Bihî  
 Mine’l-Ahkâm

Kitabın ismini kelimesi kelimesine Türkçeye şöyle çevirebiliriz: İlmin 
şerefi ve ilimle ilgili hükümler konusunda en uzak hedefe ulaşma. Döne-
minin geleneğine uygun olarak yazar, kitabın ismini hem secili ve hem de 
kitabın içeriğini tahmin etme imkânını okuyucuya verecek nitelikte belir-
lemiştir.

Yazarın, bu kitabı, çevresinden aldığı yoğun talepler üzerine yazmış 
olduğu, kitabın mukaddimesinde söylediklerinden anlaşılmaktadır. Bu 
talepleri yerine getirme konusunda, yazarın ilmi saklayıp yaymamanın 
büyük manevî sorumluluğundan kurtulma bilincinin büyük rol oynadığı 
görülmektedir.

3.1. Eserin Kaynakları 

Bu kitabı hazırlarken yazarın, Kur’ân ve Sünnet başta olmak üzere, 
İslâm geleneği içinde ortaya konulmuş olan ana kaynaklardan, geleneksel 
birikimden azamî ölçüde yararlandığı görülmektedir. Başvurduğu kay-
naklar, hemen hemen her alandan olduğu gibi sayıca da oldukça büyük 
bir yekûn oluşturmaktadır. Bunu, eserin sonuna eklediğimiz Kaynak-
ça’dan da anlamak mümkündür. Bu kaynaklar ana hatlarıyla şöyle sınıf-
landırılabilir:

– Kur’ân: Yazar öncelikle Kur’an âyetleriyle görüşlerini temellendir-
meye çalışmaktadır. Âyetlerin numaralarını Diyanet İşleri Başkanlığı’nın 
onayladığı Mushafları esas alarak belirledik ve şu usulü takip ettik: Sûre adı 
sûre numarası/âyet numarası. 
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– Tefsirler: Her konuyu, öncelikle mümkün olduğu ölçüde âyetlerle 
açıklamaya çalışan yazar, ister istemez onların konuyla bağını kurma bağ-
lamında müfessirlerin görüşlerine müracaat etmektedir. 

– Hadis kaynakları: Kütüb-i Sitte ve bunun dışındaki musnedler ve 
mucemler. 

– Hadis kaynaklarının şerhleri: Bolca hadise yer veren yazar, onların 
açıklamaları konusunda şerhlerden büyük ölçüde yararlanmıştır.

– Tasavvufî kaynaklar: Yazar bu kaynaklardan kendi görüşlerini destek-
leyip zenginleştirecek bilgiler derlemiştir. Ancak bunu yaparken, olabildi-
ğince Kitap ve Sünnet’le uyum içinde olanları seçtiği görülmektedir.

– Fıkıh kaynakları: Öğretim ve eğitim konularının fıkhî hükümleri ilgi-
lendiren boyutlarında yazar, fıkhî kaynaklardan yararlanmıştır. Bu kaynak-
lar, -doğal olarak- genelde yazarın mensup olduğu Mâlikî fıkhıyla ilgilidir.

– Ahlâk ve ahlâk felsefesiyle ilgili kaynaklar. 

– Eğitim-öğretimle ilgili kaynaklar: Yazar, kendinden önce eğitim ve 
öğretim meseleleriyle ilgili yazılan metinlerin hemen hemen tamamını 
görmüş ve onlardan yararlanmış, denebilir. Yazar, bu eserlerden aynen ve-
ya manen büyük ölçüde alıntılar yapmış. Dolayısıyla bu kitap, kendinden 
önce yazılmış bu tür eserlerin içeriklerini büyük ölçüde yansıtmaktadır.

– Şiir: Yazar, çok sayıda şiirle konuları zenginleştirmekte, düşüncelerini 
şiirlerle desteklemeye ve açıklamaya çalışmaktadır.

Yazar kendinden önceki yazarlar gibi yararlandığı, alıntı yaptığı kay-
naklara bazen sadece yazarın ismini veya onunla birlikte eserinin ismini 
vermekte, bazen sadece eserin veya yazarın ismini tam veya eksik belirterek 
anmakta ve bazen bunu bile yapmamaktadır. Zaman zaman da, “Denil-
miştir ki, ..”, “Biri şöyle demiş: …” ve benzeri ifadelerle yetinerek yazarın 
ve eserin adını anmamaktadır. 
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3.2. Eserin Muhtevası

Kitap, isminin çağrıştırdığı konuları içerecek nitelikte hazırlanmıştır. 
Eğitim ve öğretimle ilgili olarak, yazarın çağında söz konusu edilen mesele-
lerin hemen hemen tamamına yakınının bu kitapta ele alındığı görülmek-
tedir. Bölümlerin sıralanışından, içeriğine kadar bu eser, kendisinden önce 
yazılmış bu tür eserlerle birtakım benzerlikler taşımaktadır. Dahası onların 
muhtevalarını yazarın kendi anlayışı çerçevesinde seçime tâbi tutarak bir 
araya getirdiği görülmektedir.

Yazar, Mukaddime başlığı altında ilim kavramının içeriği ve tasnifi üze-
rinde durmakta; İslâmî ilimlerin ortaya çıkıp sistemleşme sürecini ve bu 
sürece yön veren faktörleri ve anlayışı, gerekçeleriyle, ama özetle ortaya 
koymaktadır. 

Birinci bölümün konusu, ilmin ve bilginin üstünlüğü, değeri, şerefi 
meselesidir. Yazar burada, ilmin ve bilginin üstünlüğünü öncelikle aklî de-
lillerle temellendirmeye çalışmakta sonra bunu İslâm’ın temel kaynaklarıy-
la ve İslâmî geleneğin ürünü olan eserlerdeki görüşlerle beslemeye gayret 
etmektedir. Yazar İslâm’ın ilme ve bilgiye, tamamen bir varoluş meselesi 
olarak baktığını ortaya koymaktadır. Bu anlayışa göre “ilim için ilim” de-
ğil, iyi gelişmiş, donanımlı insan olmak için ilim ve bilgi söz konusudur. 
İlim ve bilgi, amaç değil, araçtır. İlimden yararlanan birey, kendini ger-
çekleştirme, fıtrî potansiyelini geliştirme imkânına kavuşacaktır. İlimsiz ve 
bilgisiz iyi insan olunamayacağı gerçeğinin altı çizilmektedir. Dolayısıyla 
bireyin kendi insanlığını koruyup geliştirmesinin esaslarını ortaya koydu-
ğuna inanılan dinden yaralanmak için de ilim gereklidir. İlim sayesinde 
din iyi anlaşılacak, dinle insanın buluşmasının önü açılacak ve dinden ya-
rarlanma imkânı elde edilecektir. Bu yüzden İslâm’ın, ilimle uğraşmayı bü-
yük bir ibadet olarak değerlendirdiğinin altını yazar özellikle çizmektedir. 

İkinci bölüm ise, ulemânın üstünlüğü meselesine ayrılmıştır. Bu bö-
lümde İslâm açısından âlimin üstünlüğü, insanlar arasındaki seçkin ko-
numu, âlime saygı göstermenin gerekliliği hususları ayrıntılı biçimde ele 
alınıp değerlendirilmektedir. Âlimlerin, peygamberlere vâris oldukları 
gerçeğinin altını çizen yazar, bu yüzden âlimlerin en üst rütbede insanlar 
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olduklarını ve Peygamber’e gösterilen saygının bunlara gösterilmesi gerek-
tiğini özellikle belirtmektedir.

Üçüncü bölümde İslâm’a göre ilmin sadece ve sadece Allah’ın rızasını 
kazanmak amacıyla tahsil edilmesi gerektiği meselesi ele alınmaktadır. Bu 
çerçevede, ilim elde ederken tam bir ihlasa sahip olma yanında, ilmin ame-
li, ihtiraslardan, hasis tamahlardan uzak durmayı ve özellikle de mütevazı 
olmayı gerektirdiği, ilmi saklamayıp yaymanın önemi ve benzeri ilim ahlâ-
kına ilişkin konular üzerinde durulmaktadır. 

Dördüncü bölüm, âlimin/öğretmenin âdâbına tahsis edilmiş. Bu çer-
çevede, âlimin/eğitimcinin ahlâkı, bilgi birikimi ve pedagojik donanımı 
konuları çeşitli yönleriyle değerlendirilmektedir. 

Beşinci bölümde de öğrencinin âdâbı konu edilmektedir. Burada öğ-
rencinin ibadet hayatından hocalarıyla ve arkadaşlarıyla ilişkilerine kadar 
uyması gereken ahlâkî ve pedagojik kurallar hakkında bilgi verilmektedir. 
İslâm açısından öğrencinin sahip olması öngörülen ahlâk, ana hatlarıyla 
açıklanmaktadır. Özellikle öğrencinin, başka meşgalelerden uzak kalarak 
kendini tamamen ilme vermesinin lüzumu üzerinde özellikle durulmak-
tadır. Bu çerçevede öğrencinin ruhsal ve bedensel sağlığını yazarın sorun 
edinmiş olması ve o konularda fikir ve bilgi üretmiş olması ayrıca takdire 
şayan bir husustur.

Kitap, Hâtime (Son söz) başlığıyla son bulmaktadır. Bu başlık altında 
âhir zamanda âlimlerin ölümüyle birlikte onların yerine cahillerin geçmesi 
suretiyle ilmin ortadan kalkacağına ilişkin hadisler üzerinde durulmakta ve 
insanları ilme teşvik edici bir metin ortaya konulmaktadır. 

Bütün bu konular üzerinden İslâm’a göre ilim ve bilgi elde etmenin fik-
rî arka planı, temel hedefi, ilkeleri ve işlevleri açıklanmakta; pedagojik bir 
bakış açısı ortaya konulmaktadır. Bu arada, İslâm açısından bir ilim ve eği-
tim ahlâkı çerçevesi çizilmektedir. Yukarıda kısaca çerçevesi sunulan İslâm 
eğitim geleneğinde öne çıkan eğitim-ahlâk ilişkisine dair anlayış, nispeten 
genişçe ele alınıp değerlendirilmiştir.

Bütün bu başlıklar altında verilen bilgiler ve yapılan değerlendirmeler, 
yazarın oldukça engin ve çok yönlü kültürel birikime sahip olduğunu gös-
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terdiği kadar çağının hâkim kültürünü, eğitim anlayış ve uygulamalarını ve 
ilmî düzeyini de yansıtmaktadır. 

Bu alanla ilgili başka kitaplarda yer alan konu ve bilgilerin bu kitapta 
derlendiği söylenebilir. Ancak, önceki ulemânın ürettiği bilgilerden yazar 
tarafından uygun görülenler bu eserde bir araya getirilmiş, tasnif ve tanzim 
edilmiştir. Yani yazar kendi anlayışını bu yolla ortaya koymuş olmaktadır. 
Söz gelimi, kendisinden doğrudan yararlandığı eserlerde yer verilen bazı 
konulara yazarın hiç yer vermemesi veya yer vermeye ihtiyaç duymaması 
(mesela, kitaplarla ilgili uyulması gereken âdâb), bu anlama gelmektedir, 
denebilir. Böyle bir seçicilik yaptığı için de derlenen bilgilerin yazar tara-
fından ayrıca tahlil edilmesi, açıklanması, onlara not düşülmesi, eleştirel 
değerlendirmelere tâbi tutulması gibi yaklaşımların çok az olduğu görül-
mektedir. Elbette bu yapılırken, her konuya ilişkin farklı görüşlere yete-
rince yer verilmesi asla ihmal edilmemektedir. Zaman zaman yazar, konu-
ya ilişkin farklı görüşleri verdikten sonra, “Ben derim ki;” diyerek kendi 
tercihini ortaya koymaktadır. Bu ilmî ve ahlâkî tutumun, yazarın içinde 
doğup geliştiği coğrafyayla, kültürel ortamın özellikleriyle, ilmî atmosferle 
bağlantılı olduğu kuşkusuzdur. 

Yazar, benimsediği görüşleri öncelikle mümkün mertebe âyet ve hadisler-
le temellendirmeye çalışıyor, sonra ashabın, geçmiş âlimlerin, müçtehitlerin 
görüşleriyle desteklemeye gayret ediyor. Bu arada, bolca şiirle metnini zen-
ginleştirmiş olması dikkat çekiyor. Yani, gelenek içinde yer alan bilimsel ve 
kültürel birikimin bütün boyutlarından âzami ölçüde yararlanmaya çalışıyor.

Eğitim ve öğretime ilişkin meseleleri ele alan bu eserin içeriğini, günü-
müz eğitim bilimleri alanında üretilen eserlerin içerikleriyle karşılaştırma-
ya kalkışmak, elbette bilimsel yaklaşımla bağdaştırılamaz. Bu eseri kendi 
tarihsel bağlamında ele alıp değerlendirdiğimizde İslâm eğitim geleneği 
içinde oluşan birikimi yansıtması bakımından oldukça önemli ve zengin 
bir pedagojik içeriğe sahip olduğunu görmekteyiz. Ayrıca bu içerikte yer 
verilen eğitsel ilkeler, kurallar, ahlâkî değerler ve yaklaşımlar, bugün eğitim 
bilimlerinin ve psikolojinin ortaya koyduklarıyla örtüşmektedir. Söz geli-
mi, şunlar örnek olarak gösterilebilir:
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– Eğitim sürecinde derece derece ilerleme ve meseleleri olabildiğince 
basitleştirme

– Öğrencinin bireysel farklılıklarını dikkate alma

– Şiddete başvurmama

– Öğrencinin kişiliğine saygı gösterme, onurunu kırıcı üslup, tutum ve 
davranışlardan uzak durma

– Öğrencinin ruhsal yapısını etkileyen faktörleri dikkate alma

– Öğrencinin ruhsal ve bedensel sağlığına özen gösterme

– Öğrenciler arasında ayrım yapmama, âdil davranma

– Öğrenciyi eğitim sürecinde teşvik etme ve rahatlatma

– Öğrencilerde yapıcı bir rekabet ruhunu oluşturma

– Öğrencinin düşünme ve kavrama yeteneklerini geliştirmek için farklı 
ortamlara yolculuk yapmayı teşvik etme (Bugünün diliyle söylersek: farklı 
çevrelerle etkileşim içine girerek farklı öğrenmeleri sağlama)

– Öğrencinin ahlâken özgürleşmesini kılavuzlama

Bu tür eserlerle ortaya konulan görüşler ve tavsiyeler, eğitim bilimleri-
nin gelişimi açısından çok önemli bir birikimi ortaya koymaktadır. Batı, 
eğitimin teorik ve pratik boyutuna ilişkin tarihsel birikimi bilimsel yön-
temlerle ele alıp değerlendirerek on dokuzuncu asırda eğitim bilimini oluş-
turmuş ve eğitim faaliyetlerini bilimsel bir zemine oturtmaya başlamıştır. 
Buna karşılık İslâm dünyasındaki bu zengin eğitim mirası, müslümanlar 
tarafından iyi kavranamadığından dolayı bilimsel yaklaşımla sorgulanıp 
değerlendirilerek güncellenememiştir. Bu yapılamadığından dolayı, İslâm 
dünyasında zamanla geliştirilen eğitim anlayış ve uygulamalarının, mütea-
kip dönemlerde, özellikle toplumsal değişimin hız kazandığı son asırlarda 
da aynen sürdürülemediği; mevcut birikimin hızla ihtiyaçları karşılayamaz 
duruma düştüğü gerçeğiyle karşılaşılmıştır. Nitekim bu eserde, daha önce 
gerçekleştirilen eğitim ahlâkına ilişkin bazı değerlerin zamanla nasıl orta-
dan kalktığından söz edilmektedir. 
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Müslümanlar geçmişten kopmuş, ama yeni dönemin şartlarına göre 
de kendi donanımını geliştiremeyince herkes, güncellenemeyen eğitim 
mirasımızı, kendi el yordamıyla sürdürmeye çalışmış ve bu tutum ge-
nelde hâlâ sürmektedir, denebilir. Günümüz dünyasında eğitim bilim-
leri alanında önemli gelişmeler sağlanmış olmasına rağmen bugün İslâm 
dünyasında toplumların ezici çoğunluğu, hâlâ yeni nesli pasif tecrübele-
re, kişisel eğilimlere göre, atadan babadan gördükleri usullerle, el yorda-
mıyla, yani genelde tedavülden kalkmış bilgi ve anlayışlarla yetiştirmeye 
devam etmekte ve bu uygulamaya göz yumulmaktadır. Eğitimin bilim-
selleştirilmesine yönelik çalışmalar hızlandırılıp sistematik bütünlüğe 
sahip, evrensel niteliği güçlü pedagojik anlayış ve uygulamalar yaygın-
laştırılmadığı sürece bu tutumun önünü almak mümkün değildir. İslâm 
dünyasındaki toplumsal sorunların temelinde özellikle işte bu bilimsel 
olmayan eğitim anlayışının, pedagojik geri kalmışlığın yer aldığını unut-
mamak gerekir. 

Müslümanların bu durumunu, elbette İslâm’ın temel kaynaklarına 
onaylatmak mümkün değildir. Çünkü Kur’ân’a göre her müslüman birey, 
yaptığı her işi bilgiyle, bilimle, bilinçle yapmakla yükümlüdür. [Zümer 
39/9; Ra‘d 13/16; İsrâ 17/36; İbn Mâce, “Zühd”, 15; Tirmizî, “İlim”, 19] 
Her işi bilerek yapması gereken müslümanın eğitim gibi son derece hayatî 
öneme sahip, çok hassas ve sonuçları itibariyle sorumluluğu ağır bir işi 
rastgele, el yordamıyla yapması asla hoş görülemez. Hele bir de bu eği-
tim doğrudan vahyin anlaşılmasına ilişkinse, bilgi ve beceri donanımına 
duyulan ihtiyaç daha da artmaktadır. Esasen eğitim, bilmekten “olma”ya, 
olmaktan yapmaya, edip eylemeye giden bir süreci kapsamaktadır. Bu sü-
reçte yapılacak hataların bedelini insanlar hayatlarıyla ödemek; hatta öte 
dünyada bile sonuçlarına katlanmak durumundadırlar. Bu yüzden İslâm, 
eğitim eylemini büyük bir sorumluluk olarak ele almıştır. Bu büyük so-
rumluluk, elbette kendisine denk düşecek bir donanımla yerine getirile-
bilir. “Hakkında ilmin olmayan şeyin ardına düşme. Çünkü kulak, göz ve 
kalp, bunların hepsi ondan sorumludur.” [İsrâ 17/36] 

Müslümanların kendi ilim geleneğini, ilim ahlâkını kendi kültür ve 
medeniyetine bağlı kalarak yeniden inşa etmeyi başarmaları gerekmek-
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tedir. Zira ilim ve felsefe, gelenek ve ahlâk temelinde yükselir. Bilindiği 
gibi, eğitim gelenekten beslenerek geliş(tirilebil)ir. Eğitimin gelenekli 
kalmasının zorunluluğu, eğitimde devrim yerine evrim sürecini işletme-
yi gerektirir. Etkin ve verimli bir eğitim gerçekleştirmek için geçmiş ile 
bugünü harmanlayacak eğitim anlayış ve uygulamalarını hayata geçir-
meye ihtiyaç duyulmaktadır. Bu yüzden eğitim anlayış ve uygulamala-
rının bütünüyle kendisini kuşatan bir geleneği olmalıdır; yoksa kendi 
olamayacağı gibi olmayı hedeflediği öteki gibi de olamaz; ikircikli bir 
hâlde arafta kalır. Esasen gelenekler uyulmak istendiğinde de ortadan 
kaldırılmak istendiğinde de bilinmek ve anlaşılmak durumundadırlar. 
Bu nedenle, eğitim geleneğimizi iyi tanımadan bugünün eğitim uygula-
malarını, sorunlarını iyi analiz etme, anlayış ve uygulamalarımızı sağlıklı 
biçimde güncelleyebilme, onları etkin ve verimli hâle getirme konusunda 
önemli bir kaynaktan kendimizi mahrum etmiş oluruz. İşte bu tür eğitsel 
eserler, eğitim geleneğimizi ve günümüz eğitim anlayış ve uygulamalarını 
doğru anlamlandırmak, onları geliştirmek için vazgeçilmez kaynaklardır. 
Bu çerçevede, eğitim-öğretime ilişkin kaleme alınmış olan klasik eserle-
rimizin iyi analiz edilmesi gerekmektedir. Her hâlükârda eğitim alanının 
aktüel problemlerinin tarihsel tecrübe birikimimizde izlerini sürme im-
kânını bu eserler vasıtasıyla buluyoruz. Türkiye Yazma Eserler Kurumu 
Başkanlığı yaptığı yayınlarla, bu bağlamda son derece önemli bir görev 
ifa etmektedir.

4. Çeviri

‘Mütercim, ihanet edendir’ sözünün baskısının çeviri yapılırken sürekli 
hissedildiği gerçeğini öncelikle belirtelim. Bu hassasiyet, çevirinin niteliği-
ni belirleyici role sahiptir. Bu yüzden çeviride, lafzı ötelemeksizin metnin 
ruhunu kavrayarak oradaki anlamı olduğu gibi ortaya koyma, esas alındı. 
Bir başka ifadeyle, metne sadakatin, lafzı gözetmenin, mânadan taviz ver-
meye yol açmamasına özen gösterildi; dolayısıyla yazarın zihin ve duygu 
dünyasına girerek onu dile getirmeye gayret edildi. Böylece, tercüme etme 
sorumluluğunun daha az hasarla yerine getirileceği düşünüldü. Arapçasıy-
la karşılaştırarak okuyacak olanlar için bu yaklaşım oldukça yararlı olacak-
tır. Elden geldikçe parantez kullanmamaya gayret edilmekle birlikte lafzın 
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çağrışımlarının önünün tıkanacağı tahmin edildiği yerlerde, anlamda ye-
tersizliği olabildiğince önlemek için nadiren de olsa paranteze yer verildi. 
Parantez içinde ya asıl kelime verildi veya alternatif karşılığı. 

Şiirlerin düzyazıyla ifade edilmesi yerine olabildiğince şiirsel nitelikte 
ifadelerle çevrilmesi için özel çaba gösterildi. Şiirlerin asıllarındaki biçim-
lerine, anlam, duyarlık, benzetme ve düşüncelere olabildiğince sadakat 
gösterildi; asıl lafızlarını bir tarafa bırakarak onları Türkçede yeniden söy-
leme yoluna gitmeme anlayışına bağlı kalındı. Elbette şiirlerdeki kelime 
oyunlarını, ses ve ritim özelliklerini, kısaca şiirselliği dilimize aktarmaya 
çalışmanın imkânsız denecek kadar zor olduğu görüşüne katılmamak pek 
mümkün gözükmüyor. Aslında şiirin çevrilemeyeceği görüşü, yabana atı-
lacak gibi değildir.

Bunlarla birlikte, çevirinin tümünde Türkçenin hakkını ve tadını ver-
meye özellikle özen gösterildi. Esasen ideal bir çeviri formülü yoktur. Ne 
denli uğraşılsa, ne kadar hassas davranılsa çeviride hatalar yapılıyor, pürüz-
ler oluyor. Bu çeviri de bundan uzak görülemez. Çeviride ne kadar başarılı 
olunduğunu okuyucu takdir edecektir. Onların bize iletecekleri eleştirel 
katkıları şükranla ve minnetle karşılayacağımızdan hiç kimsenin kuşkusu 
olmasın.

Mütercim olarak muhtevada katılmadığımız hususlara ilişkin görüşleri-
mizi nadiren dipnotta belirtme ihtiyacı duyduk. Bu, nadiren oldu; çünkü 
okuyucuyu eserle baş başa bırakmak adına buna fazla yer vermemeyi tercih 
ettik. Ayrıca, ihtiyaç duyuldukça eseri tahkik edenin dipnotlarına da yer 
verdik. Bunları birbirinden ayırmak için, bizim tarafımızdan verilen dip-
notların sonuna (çev.) notunu koyduk.

Bu eserin tahkikli neşrini gerçekleştiren Dr. Abdullah Ramdânî, yazarın 
yararlandığı bütün yazarların ve kaynakların isimlerini, alıntıların kaynak-
lardaki yerlerini belirleme çalışması yapmış; biz de onun tespitlerine çevi-
ride yer verdik. Yazar, alıntı yaptığı kaynaklara dair bazen sadece yazarın 
ismini veya onunla birlikte eserinin ismini vermekte, bazan sadece eserin 
ismini tam veya eksik belirtirken bazan sadece yazarın adını tam veya ek-
sik vermektedir. Çeviride, yazarın kısaltarak verdiği kitap ve şahıs isimleri, 
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eserin tahkikini yapan zatın dipnotlarından yararlanılarak tamamlandı. 
Örnek: Yazar, “İmam Senûsî, Suğrâ adlı eserinin şerhinde …” demekle ye-
tindiği halde, tarafımızdan kitabın adı, el-Akîdetu’s-Suğrâ şeklinde tamam-
lanarak verildi. Yazarın, “Fahr” diye andığı şahsın adı tamamlanarak veril-
di: Fahreddin er-Râzî. Yazar, el-İsfahânî demekle yetindiği halde, İsmail 
b. Muhammed el-İsfahânî şeklinde tamamlanarak verildi. “el-Kebîr” diye 
anılan kitabın ismi tam olarak el-Mu‘cemü’l-Kebîr şeklinde verildi. Ancak, 
tarafımızdan ilave edilen kısım parantez içine alınmadı; çünkü bu, hem 
okuru yorar, hem de Arapça metinden durum rahatlıkla anlaşılmaktadır. 
Nakledilen bilginin atıf kaynağındaki yeri, dipnotta değil de metin içinde 
[Yazarın soyadı/veya meşhur lakabı, eserin basım tarihi: Varsa cilt/sayfa] 
şeklinde gösterildi. Eserin basım tarihi yoksa, yazar adından sonra iki nok-
ta konulup cilt ve sayfa numarasını vermekle yetinildi. Maalesef, Keşşâf gibi 
bazı eserleri Naşir kullanmakla birlikte Kaynakça’da onların kimliklerine 
yer vermemiş. Bu tür eserler, yazar ve ismiyle verildi ve Kaynaklar kıs-
mında onlar zikredilmedi. Aynı bilginin farklı kaynaklarının gösterildiği 
yerlerde, genelde biri, belki en önemlisi verilmekle yetinildi. Naşir, şiir-
lerin bazen kaynaklarını vermiş olsa da biz vermeyi tercih etmedik. Yine 
aynı çalışmadan yararlanılarak, yazarların ölüm tarihleri de parantez içinde 
verildi. Ayrıca, âyetlerin sûre ve numaraları verildi; Naşirin belirttiği hadis-
lerin kaynakları gözden geçirilerek ülkemizde yaygın olan kullanım esas 
alınmak suretiyle yeniden belirtildi. Bu yapılırken bazen, hadis kaynağın-
daki metinle  uyumlu olmayan rivayetler tashih edildi.

Okuyucuyla paylaşılması gereken hususlardan biri de, metne alt baş-
lıklar konulmasıdır. Kitaptaki başlıklar korunmakla birlikte, tarafımızdan 
ara başlıklar konuldu. Özellikle metinde akışın değiştiği yerlerde uygun 
başlıklar ilave edildi. Ayrıca, kimi paragraflar, konularına göre bölünüp 
farklı paragraflar oluşturuldu.

Eserin muhtevasından yararlanma imkânını artırmak düşüncesiyle, ese-
rin sonuna bir karma dizin ilave edildi.

Alparslan Durmuş Bey, eseri tercüme etmeme önayak oldu ve metnin 
teminini sağladı. Türkiye Yazma Eserler Kurumu Başkanı Sayın Prof. Dr. 
Muhittin MACİT, başkanlığını yürüttüğü kurum tarafından yayımlanma-
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sına öncülük etti. Her birine içten teşekkürlerimi sunuyorum. Çeviri esna-
sında bazı ibareleri ilgili meslektaşlarımla müzakere etme ihtiyacı duydum. 
Ayrıca, Türkiye Yazma Eserler Kurumu Başkanlığı uzmanlarının bazı geri 
bildirimleri oldu. Bu çerçevede katkısı olan herkese minnettarım. Basım 
sürecinde başta Arafat Aydın Bey olmak üzere emeği geçenlere de teşekkür 
ediyorum.

Bu çevirinin eksikleri, yanlışları şüphesiz bana aittir. Okurlarımın bun-
lara ilişkin yapacakları eleştirel değerlendirmeler, çok kıymetli katkılar ola-
rak görülüp şükranla ve minnettarlıkla karşılanacak ve gereğinin yapılma-
sından mutluluk duyulacaktır.  

Muhammet Şevki Aydın

15.11.2018/ Kayseri
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MUHAMMED B. MES‘ÛD ET-TARNABÂTÎ

Allah'ın rahmeti onun üzerine olsun.
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في شرف العلم وما يتعلق به من األحكام

محمد بن مسعود الطرنباطي

رحمة اهلل عليه
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ÖNSÖZ

Rahmân ve Rahîm Allah’ın adıyla

[1] Efendimiz Muhammed’e, ailesine ve ashabına Allah’ın salât ve selâ-
mı olsun!

[2] Hamd, ilmi ve ehlini şerefli kılan, ilim rütbesini ve konumunu en 
üst dereceye yükselten Allah’a özgüdür. Kendisine en yüksek tâzim ve şeref 
tahsis edilmiş olan Efendimiz Muhammed’e, Kur’ân’ı ve Sünnet’i taşıyan 
ailesine ve ashabına salât ve selâm olsun!

[3] Beni içtenlikle seven sevgili dostlarımdan talebini reddetmem zor 
olan biri, ilmin ve âlimlerin üstünlüklerini toplayan bir kitap yazmamı 
benden talep etti ki insanların nefisleri, ilim ehli için Allah’ın (ödül olarak) 
hazırladıklarını duyunca ilim elde etmek amacıyla harekete geçsin. Çünkü 
nefisler tembeldir. Tıpkı serkeş/inatçı hayvan gibi ki yürümeye yönelmesi 
ümidiyle kendisine yem torbası gösterilir.

[4] Her ne kadar ben bu iş için hiçbir şekilde ehil, hatta ehil olmaya 
yakın değilsem de biliyorum ki kitap yazan kimse, kendi akıl düzeyini 
açığa vurmuş, ilminin ve cahilliğinin derecesini açıklamış olur. Şayet ken-
di nefsimi saklarsam, onun hâlini saklamış olacağım. Oysa onun bu hâli, 
kitapta yazılmış oldu.

[5] İlmin, en yüce olgunluklardan ve en yüksek rütbelerden biri oldu-
ğu, ilmin üstünlüklerinin sayılamayacağı konusunda selîm akılların muta-
bık, bütün şeriatların hemfikir olduklarını biliyorum. Fakat bunu benden 
isteyen kişinin, belirttiği o şeye çok özlem duyduğunu bildiğim için, onun 
isteğini kolay ve hazırda olanlarla karşıladım. 

[6] Bu kitap, bir mukaddime, beş bölüm ve bir sonuç kısmını kapsa-
maktadır. 
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بسم اللّٰ الرحمن الرحيم،

وصلى اهللّٰ على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم تسليما.1 1]

الحمــد هللّٰ الــذي شــرف العلــم وأهلــه، وأعلــى فــي درجــات الســيادة رتبتــه 1 ]]

ومحلــه، والصــاة والســام علــى ســيدنا محمــد المخصــوص بمزيــد التعظيــم والتجلــة، 

وعلــى آلــه وأصحابــه الحامليــن الكتــاب والســنة، 

وبعــد، فــإن بعــض األحبــة ممــن خلــص لــي وده، وصعــب علــي فيمــا طلــب 1 ]]

منــي رده، وطلــب منــي أن أجمــع لــه شــيئا مــن فضائــل العلــم والعلمــاء لتنبعــث النفــوس 

إلــى طلبــه وتحصيلــه، إذا سمعـــت مــا أعـــد اهللّٰ ألهلــه، ألنهــا ُكســالى كالدابــة الحــرون 

يــاح لهــا بمخــاة رجــاء االســتقامة علــى الســير، 

ــر، وال كــدت أن أكــون 1 ]] ــر وال نفي ــُت لســت أهــا لهــذا األمــر، فــي عي وإن كن

أهــا مــع علمــي بــأن مــن ألــف قــد أبــدا صفحــة عقلــه، وترجــم عــن مقــدار علمــه 

وجهلــه، ولــو ســترت علــى نفســي ألبقيــت لهــا الحــال مســتورا، ولكــن كان ذلــك فــي 

الكتــاب مســطورا. 

واعلــم أن العقــول الســليمة متطابقــة، والشــرائع بأســرها متوافقــة، علــى أن 1 5]

ــاالت، وأرفــع الدرجــات، وأن فضائلــه ال تحصــى، لكــن لمــا  العلــم مــن أكمــل الكمـ

ــر وحضــر. ــا تيّس ــه بمـ علمــت أن الســائل متعطــش لمــا ذكــر، أجبت

ويشتمل على مقدمة وخمسة أبواب وخاتـمة.1 ]]
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1. İlimlerin Çeşitleri ve Oluşturulma Nedenleri

[7] İlim (bilgi),1 iki kısımdır: kadîm ve hâdis.2 Kadîm ilim, parçalara 
bölünmez. İnsanlar, kadîm ilim tanımlanır mı, tanımlanamaz mı, diye ih-
tilaf etmiş, iki görüş ileri sürmüşlerdir. 

[8] İkinci görüşe göre Gazzâlî (ö. 505/1111) şöyle diyor: “Tanımlana-
maz; çünkü onun mahiyetine muttali‘ olmak zordur. O, ancak taksim edi-
lerek ve misalle kavranabilir.” Fahreddin er-Râzî (ö. 606/1209) ise, “Kadîm 
ilim, zaruri olduğu için tanımlanamaz.” diyor.

[9] “Tanımlanabilir” diyenlerin ise, onun hakkında birçok tanımları 
(had/hudud3) vardır. Bunların bir bölümü kabul görmüş, bir bölümü ise 
kabul görmemiştir. İmam Senûsî (ö. 895/1489), el-Akîdetu’s-Suğrâ adlı ese-
rinin şerhinde şu tanımı yapmıştır: “Kadîm ilim öyle bir niteliktir (sıfattır) 
ki kapalı olan şey, onun sayesinde hiçbir yönden aksi bir ihtimal olmayacak 
biçimde açılıp ortaya çıkar.” O, Mukaddime’sinde ise şöyle tanımlamakta-
dır: “O, öyle bir niteliktir ki bilinebilir olan (ma‘lûm), onun sayesinde 
olduğu gibi açığa çıkar.” İmam Senûsî`nin tarifi4 hakkında yazılanlara ge-
lince, Ârif Billâh Seyyid Abdurrahmân el-Fâsî’nin (ö. 1096/1684) el-Akî-
detu’s-Suğrâ Şerhi’nin Hâşiyesi’nde dediği gibi: “Kadîm ilim, şeyleri, sanki 
kişinin kendisinde hazırmış gibi ve onlardan hiçbirini dışarıda bırakmaya-
cak kadar kuşatıcı biçimde açığa çıkaran bir niteliktir.” 

[10] Hâdis olan ilim (bilgi), iki kısımdır: zaruri ve nazarî.5 Zaruri ilim, 
ilk yönelişte meydana gelen, dolayısıyla düşünmeye ve kazanmaya (kesb’e, 
istidlâlî akıl yürütme süreçlerine) bağlı olmayan ilimdir. Söz gelimi, sıcaklık 
ve soğukluğu ile iki zıttın bir araya gelmeyeceğini tasavvur etmek gibi. Na-
zarî ilim ise, talep etmekle, kazanmakla (kesb’le) meydana gelen ilimdir. O, 
istidlâldir; yani delil üzerinde düşünüp talep edilen sonucu (matlubu) on-
dan çıkarsamaktır (istinbat). O, kesbî (kazanılan) ilim diye de ifade edilir.

1 Sözlükte bilmek anlamına gelen ilim, geleneğimiz içinde bilim ve bilgi anlamlarında kullanılmıştır. 
Cümle içinde bu iki anlamdan hangisinin kast edildiğini bağlamdan çıkarmak gerekmektedir (çev.). 

2 Kadîm, sözlükte “varlığı üzerinden uzun zaman geçmiş olan” demektir. Felsefede ise kadîm, varlığının 
başlangıcı olmayana denir. Hadis ise, önce yok iken sonradan olan anlamındadır [el-Mu‘cemü’l-Felsefî, 
1/433; 2/189].

3 Mantıkta had; şeyin mahiyetini ifade eden sözdür [bk. el-Mu‘cemü’l-Vesît. çev.]. 
4 Tarif, ayırıcı vasıflarını söylemek suretiyle şeyi belirtmektir.
5 Gazzâlî, ilmi (bilgiyi) kadîm ve hâdis diye ayırır. Ona göre kadîm ilim; Allah’ın ilmidir ki onun evveli 

yoktur. O, bütün bilinebilenleri (malumat) kuşatır ve malumatın çoğulluğu/çeşitlenmesi (teaddüdü) 
sebebiyle çoğullaşmaz, kesbî ve zaruri diye de nitelenmez.
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المقدمة

1- في أقسام العلوم وسبب وضعها

ــاس 1 ]] ــف النـ ــر منقســم. واختلـ ــم غي ــادث. فالقدي ــم وحـ ــان: قديـ ــم قسمـ العل

ــحّد ؟ علــى قوليــن.  ــّد أو ال يُـ ــل يُحـ ــه، هـ في

وعلــى الثانــي قــال الغزالــي: ال يـــحّد لعســر االطــاع علــى ذاتيتــه وإنمــا 1 ]]

يــدرك بالقســمة والمثــال. وقــال الفخــر ألنــه ضــروري. 

وعلــى أنــه يحــد فلهــم فيــه حــدود كثيــرة منهــا مقبــول ومردود.فحــّده اإلمــام 1 ]]

ــه انكشــافا ال  ــق ب ــا تنغل ــا م ــة ينكشــف به ــه: »صف ــي شــرح صغــراه بقول السنوســي ف

ــة ينكشــف  ــه: »صف ــه بقول ــي مقدمت يحتمــل النقيــض بوجــه مــن الوجــوه«. وحــده ف

بــاهللّٰ  العــارف  فــي تعريفــه. كمــا قالــه  بــه«. والمحــرر  بهــا المعلــوم علــى مــا هــو 

كاشــفة  صفــة  »إنــه  الصغــرى:  شــرح  حاشــية  فــي  الفاســي  الرحمــن  عبــد  ســيدي 

لألشــياء وبحيــث إنهــا حاضــرة لديــه كشــفا إحاطيــا ال يشــذ عنهــا شــيء مــا مــن 

األشــياء«. 

والحــادث قســمان: ضــروري ونظــري. فالضــروري هــو العلــم الحاصــل 1 10]

بــأول توجــه فــا يتوقــف علـــى نظــر وكســب، وال تفكــر، كتصــور الحــرارة والبــرودة، 

وأن الضديــن ال يجتمعــان. والنظــري هـــو العلــم الحاصــل بالكســب والطلــب، وهــو 

االســتدالل أي النظــر فــي الدليــل واســتنباط المطلــوب منــه. وقــد يعبــر عنــه بالكســبي.
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[11] Bazıları da ilmi (bilgiyi) üçe ayırmaktadırlar: nazarî, zaruri ve be-
dîhî. Zaruri ilimle bedîhîyi şöyle ayırmaktadırlar: Zaruri ilim (bilgi): Vic-
dan/bilinç diye adlandırılan iç (batın) duyu ve beş duyudan biriyle bağ-
lantılı olmasına rağmen kulun reddedemediği hâdis ilimdir. Bedîhî ilim 
(bilgi) ise, kulun reddedemediği ve hiçbir duyu ile de ilişkisi olmayan hâdis 
ilimdir. Söz gelimi, “bir”in, “iki”nin yarısı olduğunu ve “bütün”ün “cüz”-
den daha büyük olduğunu bilmek gibi.

[12] Ey okur! Bil ki, Allah bize ve sana ilim öğretip onun sayesinde 
bizi mukaddes huzuruna yükseltsin ve lutfuyla bizi kendisinin üns(iyet)1 
makamına koysun, Allah insanın ruhunu (nefsini)2 nurun berraklığından 
yarattı ve onu gizli bir mekâna yerleştirdi, ona temizlik ve arınma elbisesini 
giydirdi. Sonra O, kendisinin murad ettiği hikmeti gerçekleştirmek, yani 
“Sizin hanginizin daha güzel davrandığını denemek için” [Mülk 67/2], 
onu mekânından indirdi ve bulunduğu yerden nakledip beden kabına yer-
leştirdi. Dolayısıyla onu temizleyip arındıran kurtulacak ve onu kirleten de 
zararla dönecektir. [Şems 91/9-10] 

[13] Allah, ruh (nefis) ile beden arasında inanılmaz bir alaka ve ilginç bir 
bağ kurdu. Şayet o olmasaydı ruh bedende asla yerleşip kalamazdı. Çünkü 
bu ikisi arasında zıtlık bulunmaktadır. İşte bu alaka ve bağ sayesinde ruh 
bedenin kesafetinden (yoğunluğundan), beden de ruhun (nefsin) letafetin-
den birtakım özellikler edindi. Ne var ki ruh bedenin gereklerinden daha 
fazla etkilenmekte ve onun nitelikleriyle daha çok donanmaktadır. Çünkü 
ruh, kendi dünyasından uzak ve bedenin dünyasına yakın durumdadır. Ta-
biat ise, yakınındaki komşu tabiattan aşırır/hırsızlık yapar. Beden her ne za-
man ruhun gereklerine meyletse yakın dünyasının doğası, onun bu meylini 
engeller; dolayısıyla bu meyli (eğilimi) zayıflar. Ruh (nefis) her ne zaman 
bedenin gereklerine meyletse kendi dünyasından buna engel olacak bir şey 
bulamaz. Çünkü ruh, kendi dünyasından uzaktadır. Dolayısıyla ruh, bede-
nin niteliklerini edinmiş ve onun gerekleriyle kirlenmiştir; sonuçta bu, ruhu 
kendi doğasından çıkarır. Ruh, artık temiz elbiseleri kendinden atıverir. Be-
den, ruhu şehvet kirleriyle kirletir ve yıkıcı (âfet) hastalıklarını ona bulaştırır. 
Nihayetinde işte böylece, ruhu Yaratanı’ndan uzaklaştıran en büyük engel, 

1 Sûfîlere göre üns, güzelliğin kemali nedeniyle ruhun lezzet duymasıdır; heybet’in zıddıdır. Üns’ün kema-
li ise, sevenin (muhib) sevilene (mahbub) doğru açılmasıdır.

2 Yazar’ın, çeşitli anlamları olan ‘nefs’ kelimesini burada hep ‘ruh’ anlamında kullandığını düşünüyo-
rum; öyle çevirdim. Bunu hatırlatmak için de ara sıra parantez içinde nefs kelimesini verdim. (çev.) 
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 وبعضهــم يقســمه إلــى ثاثــة أقســام: نظــري وضــروري وبديهــي. ويفــرق 1 11]

بيــن الضــروري والبديهــي بــأن الضــروري هــو العلــم الحــادث الــذي ال قــوة للعبــد علــى 

دفعــه مــع اقترانــه بالحــس الباطــن المســمى بالوجــدان وإحــدى الحــواس الخمــس. 

والبديهــي هــو العلــم الحــادث الــذي ال قــدرة للعبــد علــى دفعــه، وال يقتــرن بشــيء مــن 

الحــواس، كالعلــم بــأن الواحــد نصــف االثنيــن، وأن الــكل أعظــم مــن جزئــه. 

ثــم اعلــم عّلمنــا اهللّٰ وإيــاك علمــا »يســمو بنــا إلــى حضــرة قدســه، ويحلنــا 1 ]1]

بفضلــه فــي محــل أنســه، أن اهللّٰ خلــق نفــس اإلنســان مــن صفــا صفــوة النــور، وأحلهــا 

ونقلهــا  مكانهــا  مــن  أهبطهــا  ثــم  والزكــى،  الطهــارة  ثــوب  وألبســها  مكنيــا،  مكانــا 

 مــن قرارهــا فأودعهــا قــارورة الجســم لحكمــة أرادهــا، ﴿... ِلَيْبُلَوُكــْم اَيُُّكــْم اَْحَســُن
َعَمًاۜ ... ﴾1 فيفوز بالَفَاح من زكاها، ويبوء بالخيبة من دساها]، 

وجعــل بيــن النفــس والجســم تعلقــا عجيبــا، وارتباطــا غريبــا لــوال هــو لــم 1 ]1]

يســتقر لهــا قــرار فيــه، لمــا بينهمــا مــن التضـــاد، وبذلــك التعلـــق واالرتبــاط تحّلــت 

ــة النفــس بأوصــاف،  ــى الجســم مــن لطاف ــة الجســم بأوصــاف، وتحّل النفــس مــن كثاف

لبعدهــا  بأوصافــه  اتصافــا  الجســم وأكثرهــا  انفعــاال لمقتضيــات  النفــس أشــد  لكــن 

عــن عالمهــا وقربهــا مــن عالمــه، والطبــع يســرق مــن الطبــع القريــب المجــاور كّلمــا 

مــال الجســم لمقتضــى النفــس عاقــه عــن ذلــك طبــع عالمــه القريــب فضعــف الميــل، 

عالمهــا  مــن  ذلــك  عــن  وازعــا  تجــد  لــم  الجســم  لمقتضــى  النفــس  مالــت  وكلمــا 

لبعدهــا عنــه فاتصفــت بأوصــاف الجســم وتلوثــت بمقتضياتــه حتــى أخرجهــا ذلــك 
عــن طبعهــا، وتــدع عنهــا أثــواب طهارتهــا ولوثهــا بــأدران الشــهوات، وأمرضهــا بعلــل 

اآلفــات، فصــار لهــا مــن ذلــك أعظــم حجــاب عــن خالقهــا وأكبــر قاطــع عــن عالمهــا، 

الملك: ].  1
الشمس:] -10.  [
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onun kendi dünyasıyla bağını koparan en büyük unsur meydana gelmiştir.  
Kuldan talep edilen şey, kendi ruhunu (nefsini) kurtarması, onu temizle-
yip bedenle birleş(tiril)mesinden önce sahip olduğu niteliklerle donanması 
ve ruhun sonuçta Rabbi’ne tertemiz, kendisi O’ndan razı ve kendisinden 
de O razı olarak1 dönmesidir. [Sâhilî, 2003:1/120-121] Şairin dediği gibi:

Ruhunu kirleten hata ve kusur türü her şeyden onu koru
Hırsla çalış, sayesinde kurtulacağı amel ve sözle arındırmaya onu

[14] Bir başkası da şöyle diyor:

Ey bedenin hizmetçisi! Ona hizmetle ne kadar bahtsızlaşmaktasın
Seni hüsrana uğratacak şeylerden kazanç ummaktasın

Ruhunla uğraşmaya bak; geliştir erdemini onun
Zira sen bedeninle değil, ruhunla insansın

[15] Başka biri de şunu söylüyor:

Ruh, aydınlanmış olarak gelmiştir Arş’ın Rabbi’nden
Dünya toprağı ise aslıdır cismin ve bedenin

Cebbar Melik, arasını uzlaştırdı bu ikisinin
Ki ikisi emir ve imtihanı kabule uygun hâle gelsin

Bu yüzden gurbettedir ruh, vatanındadır bedenin
Öyleyse mutlaka hakkını tanı, vatanından ayrılanın

[16] İşte bu (ruhu arındırma), Âdem’in çocuklarına Allah’ın yüklediği 
sorumluluktur. O, özün özüdür. Çünkü amel, ilmin özüdür. Ruhun temiz-
liği ise amelin özüdür. Ruhun temizliği, uğrunda kararlı yiğitlerin koşuş-
turduğu gayedir, her oruç tutan ve namaz kılanın emelidir. Akıllar, ruhun 
hastalıklarından kurtulma sebebini kavramaktan âciz kaldı ve onu süflî ar-
zularının kirinden temizleyen şeyleri bilmeye güç yetiremedi. Çünkü veh-
medenlerin aksine, akıllar tek başına bunun üstesinden gelemez. İşte bu du-
rumda Allah, akılları, ruhların kurtuluşunu ve temizlenmesini içeren şeyle-
re yönelten kişiler olan peygamberlerini gönderdi. O peygamberler, Allah 
katından iki şey getirdiler: İbadetler ve âdetler. Birinciye gelince onun hede-
fi, inançların sıhhatini ve fer’î ibadetlerin yerine getirilmesini sağlamaktır. 

1 Âyetten alıntı olan bu ifade ile Fecr sûresi 89/27. ve 28. âyetlere göndermede bulunulmaktadır. (çev.)
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ــد مطلــوب بخــاص نفســه وتطهيرهــا وتحليتهــا باألوصــاف التــي كانــت عليهــا  والعب

قبــل التركيــب فتعــود إلــى ربهــا طاهــرة زكيــة راضيــة مرضيــة«، كمــا قــال الشــاعر: 

ــل يشــينها مــن خلــل أو زل حافظ على نفسك من كل ما 

تنجو به من قول أو عمـل     واحـرص على تخليصها بالّذي 

قال اآلخر:                                           1 ]1]

وتطلب الربح ممـا فيه خسران يا خادم الجسم ]كم1تشقى بخدمته  

فأنت بالنفس ال بالجسم إنسان عليك بالنفس فاستكـمل فضيلتـها 

وأنشد اآلخر:                                      1 15]

وتربة األرض أصل الجسم والبدن  الروح من عند رب العرش مبدرة  

ليصلحـــا لقبول األمر والـمحن  قــد ألــف الملــك الجبــار بينهمــــا  

فلتعرفــن ذمـــام النــازح الوطـــن فالروح في غربة والجسم في وطن  

ــاب اللُّبــاب؛ ألن 1 ]1]  »وهــذا هــو العهــد الــذي أخــذ اهللّٰ علــى بنــي آدم وهــو لُب

العمــل لُبــاب العلــم، وطهــارة النفــس لبــاب العمــل وهــي الغايــة التــي شــد لهــا األنجــاد 

ُعــرى العزائم وأّملها كل صائم وقائم. ولما عجزت العقول عن إدراك سبب خاص 

ــت عــن معرفــة مــا يطّهرهــا مــن دنــس شــهواتها«، إذ ال تســتقل  النفــس مــن عللّٰهــا، وكلَّ

العقول بذلك خافا لمن وهم، فبعث اهللّٰ رســله عليهم الصاة والســام هداة للعقول 

إلــى مــا فيــه خــاص األنفــس وتطهيرهــا، فجاءوا من عنده بأمريــن: العبادات والعادات. 

أمــا األول فمرجعــه إلــى صحــة االعتقــادات والقيــام بوظائــف العبــادات الفرعيــات، 
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İkincininki ise, gıdalarla ve tedavilerle bedenleri ayakta tutmak ve muame-
latla günlük hayatın düzenini sağlamaktır. Birincisi, kendisiyle mükellef 
kılındığımız için daha kuvvetli olsa da onun varlığı, ikincinin varlığı sa-
yesindedir. Bu yüzden, her ikisine birlikte ihtiyaç duyulmaktadır ve insan 
uygulamada bu ikisiyle yükümlü kılınmıştır. 

[17] İnsanlığı yönetmek için gönderilmiş ve iki dünyada onların efen-
disi olan En Büyük Muallim (s.a.), bu emirlerin her ikisini de yerine getir-
di. Ashabı da (r.a.), ihtiyaç duydukları bütün şeyleri ya Hz. Peygamber’den 
(s.a.) öğrenerek ya da Kur’ân’dan anlayarak biliyorlardı. Kur’ân’dan anlam 
çıkarmaları onlar için kolaydı; çünkü onlar Araptılar ve Allah onların basi-
retlerini müşahede ile aydınlattı. Dolayısıyla kendisiyle Kur’an’a ulaşacak-
ları herhangi bir alete ve kullanacakları herhangi bir araca muhtaç olmadı-
lar. Ne var ki onlar, duyduklarını kâğıt veya kumaş parçalarına, düz beyaz 
taşlara yazıyorlardı. Zira onlar, bunun onu koruma vasıtası olduğunu bi-
liyorlardı. Kurrâların öldürülmesi devam edince Hz. Ebû Bekir, Kur’ân’ın 
kaybolacağından korktu ve onu sahifelerde bir araya getirdi. Çünkü o bu-
nun, Kur’ân’ı korumanın vesilesi olduğunu biliyordu.

[18] Hz. Ömer (r.a.), Kur’ân ve Sünnet’i anlamanın, onlardaki işaret-
lerin inceliklerine ve kapalı olan ifadelerin anlamlarına ulaştırıcıya ihtiyaç 
duyduğunu fark edince şiir rivayetini ve öğrenimini teşvik etti. Hutbe-
sinde şöyle dedi: “Divanınızı elden bırakmayınız, yanıltmaz.” “O nedir?” 
diye sorulunca da şöyle dedi: “O, cahiliyye şiirinizdir ve kitabınızın mânası 
onda vardır.” [Kurtubî, 10/111] Hz. Osman (r.a.), insanların ihtilafa düş-
mesinden endişelenince Kur’ân’ı mushaflarda topladı. Çünkü o, bunun 
Kur’ân’ı zaptetmeye ve onun hakkında çekişmeyi (niza’) ortadan kaldırma-
ya vesile olduğunu biliyordu. Hz. Ali (r.a.), okuma hataları (lahn) duyun-
ca Arapçanın zayi olmasından korktu ve nahvi (garamer) ortaya çıkardı. 
Çünkü o biliyordu ki nahiv, Arap dilini korumanın aracıdır. Arap dilinin 
korunması da, Muhammedî şeriatın dayandığı Kitap ve Sünnet’in mana-
larını anlamanın aracıdır. 

[19] Ashap ve tâbiînin maharetli olanları, herkesin Kur’ân’ın mânalarını 
anlayamayacağını bildiklerinden dolayı onun tefsiriyle meşgul olup kendile-
rinden sonrakilere yol göstermek için tefsirler yazdılar. Onlar, Hz. Peygam-
ber’in hadislerini de yazıp derlediler. Çünkü hadis, insanların yükümlü kılın-
dıkları şeyleri bilmenin aracıdır ve hedeflenen itaata vesiledir.
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المعــاش  إقامــة األبــدان باألغذيــة والمعالجــات ونظــام  إلــى  الثانــي فمرجعــه  وأمــا 

بالمعامــات. واألمــر األول وإن كان هــو آكــد إذ هــو الــذي كّلفنــا بــه، لكــن قوامــه 

بقــوام الثانــي فاحتيــج إليهمــا معــا، وصــارا فــي التحقيــق مكلفــا بهمــا. 

وقــد قــام بــكا األمريــن المعلــم األكبــــر المبعــوث لسياســة البشــر وســّيدهم 1 ]1]

فــي الداريــن Ṡ. وكان أصحابــه رضــي اهللّٰ عنهــم يعرفــون مــن الجميــع مــا يحتــاج إليــه 

إمــا بتلقيهــم منــه Ṡ أو بفهــم مــن القــرآن لســهولة ذلــك عليهــم مــن حيــث كونُهــم ُعرًبــا 

ونــّور اهللّٰ بصائرهــم بالمشــاهدة فلـــم يحتاجــوا إلــى آلــة يتوصلــون بهــا، وال وســيلة 

يســتعملونها، غيــر أنهــم كانــوا يكتبــون مــا يســمعون فــي الرقــاع والّلخــاف لعلمهــم أن 

ذلــك وســيلة إلــى حفظــه، فلّمــا اســتمر القتــل فــي القــراء وخــاف أبــو بكــر ضيــاع القــرآن 

جـــمعه فــي الصحــف لعلمــه أن ذلــك وســيلة إلــى حفظــه.

ولمــا أحــّس عمــر Ġ أن فهــم الكتــاب والســنة يحتــاج إلــى موصــل لمــا 1 ]1]

ــة الشــعر وتعلمــه  ــارات، حــّض علــى رواي ــب العب ــق اإلشــارات وغرائ فيهمــا مــن دقائ

فقــال فــي خطبتــه: »عليكــم بديوانكــم ال يضــل، قيــل ومــا هــو؟ قــال: شــعر الجاهليــة، 

ففيــه معنــى كتابكــم«. ولمــا خشــي عثمــان Ġ اختــاف النــاس، جمــع القــرآن فــي 

المصاحـــف لعلمـــه أن ذلــك وســيلة إلــى ضبطــه وارتفــاع النـــزاع فيــه. ولمــا ســمع علــي 

كــرم اهللّٰ وجهــه اللحــن، وخــاف ضيــاع العربيــة، وضــع النحــو لعلمــه أن النحــو وســيلة 

إلــى حفــظ اللســان العربــي، وحفظــه وســيلة إلــى فهــم معانــي الكتــاب والســنة الّلذيــن 

ــة.  عليهمــا مــدار الشــريعة المحمدي

ولمــا علــم مهــرة الصحابــة والتابعيــن أن ليــس كل أحــد يقــوم بفهــم معانــي 1 ]1]

القــرآن، اشــتغلوا بتفســيره، ودونــوا التفاســير نصحــا لمــن بعدهــم، ودّونــوا األحاديــث 

النبويــة، ألن ذلــك وســيلة إلــى معرفــة مــا وقــع بــه الّتكليــف، وهــو وســيلة إلــى االمتثــال 

المقصــود.
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[20] Nakledilen hadislerin hepsi Kur’ân gibi mütevatir değildir ve 
dahası, Hz. Peygamber’den sahih olarak nakledildikleri hakkında ittifak 
edilmemiştir. Aksine onlardan senet bakımından sahih olan ve olmayan, 
senetçe kuvvetli olan ve olmayanlar bulunmaktadır. Durum böyle olunca, 
ileri gelen İslâm âlimleri (imamlar), kendisiyle amel edilen hadisi, amel 
edilmeyenden ayırmaya, onu elde etme/öğrenme (telakkî) ve başkasına 
ulaştırma bilgisine ihtiyaç duydular. Bunun üzerine, hadis ilmi (sına’a) ve 
o alanda ıstılahlar (kavramlar), unvanlar oluşturdular.

[21] Kitap ve Sünnet’ten elde edilmiş hükümlerden bazıları amelin key-
fiyetiyle, bazıları ise salt itikatla ilgilidir. Birinciler oldukça çok olduğundan 
dolayı ihtiyaç vakti için onların hepsini bellemek imkânsızdır. Böyle olunca, 
amelî hükümler, küllî umumi delillere ve ihtiyaç anında bunlardan istinbat 
edilecek tafsilî illetlere dayandırılmıştır. Âlimler bunları toplayıp tedvin et-
mişler ve ondan kendileri için hâsıl olan ilmi de fıkıh diye adlandırmışlardır. 

[22] Müslüman âlimler yeni meselelerde istinbata ve her yeni olaya/soru-
na cevap bulma hususunda küllî mukaddimelere (öncüllere) ihtiyaç duydular. 
Mukaddimelerin her birine ise, birçok ahkâm dayandırılıyor ve bazen kapa-
lılık (iltibas) oluşup mukaddime hakkında ihtilaf meydana geliyordu. Sonuç-
ta bilginler gruplara ayrılarak birtakım mezheplere bölündüler. İşte o zaman 
bunları göz ardı etmeyi, kendilerinden sonrakilere hayırhahlık ve hakikatleri 
idrak etmeleri için onlara yardım etmek olarak görmediler. Bu nedenle onları 
yazıp bir araya getirdiler ve onu da fıkıh usulü diye adlandırdılar.

[23] Kitap ve Sünnet’ten elde edilen hükümlerden ikincisi, yani itikatlar 
ise, İslâm’ın başlangıcında sağlamdı. Dine aykırı eğilimler (ehvâ) ve gruplar 
çoğalıp sadık ve masduk olan Peygamberimiz’in (s.a.) haber verdiği gibi üm-
met fırkalara ayrılınca [Ahmed b. Hanbel, Müsned, H.12022] din konusun-
da kötülük çoğaldı ve asılsız şeyler söyleyenlerin şüpheleri, hakikati perdele-
di. İşte bu durumda İslâm ümmetinin âlimleri ve önde gelenleri, dini boşa 
çıkaranlara karşı dille mücadele etmek için harekete geçtiler; tıpkı İslâm’ın 
başlangıcındaki müslümanların dini mızraklarla savundukları gibi. Güçleri 
yettiğince bu hakikatı perdelemeye çalışanlara karşı cihad etmek üzere hazır-
landılar. Derken, onlar, tartışma mahalli kılacakları ve sayesinde topluluğun 
savunma anındaki maksatlarını anlayabilecekleri birtakım küllî mukaddime-
lere, aklî kaidelere, ıstılaha ve vaz’lara (veya mevzulara)1 ihtiyaç duydular. 

1 Vaz’ (ç. Evza’): Bir anlamı ifade etmek için lafız koymak/belirlemek; kelime ve terim oluşturmak (çev.).
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 ولمــا كان مــا ينقــل مــن األحاديــث ليــس كلــه متواتــرا وال متفقــا علــى صحتــه 1 0]]

عــن النبــي Ṡ كالقــرآن، بــل منــه الصحيــح ســندا وغيــره، والقــوي ســندا وغيــره، احتــاج 

أئمــة الديــن إلــى تمييــز المعمــول بــه مــن غيــره، وإلــى معرفـــة تلقــي ذلــك وتبليغــه 

أحدثــــوا صناعــة الحديــث ومــا فيهــا مــــن االصطاحــات واأللقــاب. 

ولمــا كانــت األحــكام المأخــوذة مــن الكتــاب والســنة، منهــا مــا يرجــع إلــى 1 1]]

كيفيــة عمــل، ومنهــا مــا يرجــع إلــى اعتقــاد صــرف، واألولــى ال تتناهــى كثــرة، فامتنــع 

حفظهــا كلهــا لوقــت الحاجــة، فنيطــت بأدلــة كليــة مــن عمومــات وعلــل تفصيليــة 

ــم الحاصــل لهــم  ــوه، وســموا العل ــد الحاجــة، فجمعــوا ذلــك ودون تســتنبط منهــا عن

عنــه فقهــا. 

ولمــا احتاجــوا إلــى اســتنباط المســائل المتجــددات والجــواب عــن كل نازلــة 1 ]]]

إلــى مقدمــات كليــة، كل مقدمــة منهــا يبنــى عليهــا كثيــر مــن األحــكام، وربمــا التبســت 

ووقــع فيهــا االختــاف حتــى تشــعبوا شــعباً وافترقــوا علــى مذاهــب، لــم يــروا إهمالهــا 

ــوا ذلــك وســموه أصــول  ــق، فدّون ــة لهــم علــى درك الحقائ نصحــا لمــن بعدهــم وإعان

الفقــه.

ولمــا 1 ]]] ســليمة،  اإلســام  صــدر  فــي  كانــت  االعتقــادات،  وهــي  والثانيــة 

المصــدوق  الصــادق  بــه  أخبــر  كمــا  األمــة  وافترقــت  والشــيع،  األهــواء  تكاثــرت 

المبطليــن،  ُشــَبُه  الحــق  علــى  وَغطَّــت  الديــن،  فــي  الخبــث  كثــر  فــرق،  علــى   Ṡ

كمــا  باللســان،  المبطليــن  مناضلــة  إلــى  الملــة،  وعظمــاء  األمــة،  علمــاء  انتهــض 

مــا  المبطليــن  لجهــاد  وأعــدوا  بالّســنان،  الديــن  عــن  يناضلــون  األول  الصــدر  كان 

واصطــاح  عقليــة،  وقواعــد  كليــة،  مقدمــات  إلــى  فاحتاجــوا  قــوة،  مــن  اســتطاعوا 

الدفــاع،  عنــد  القــوم  مقاصــد  بهــا  ويتفهمــون  النـــزاع،  محــل  يجعلونهــا  وأوضــاع 
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Hemen bunları yazıp bir araya getirdiler ve onu kelâm ilmi ve ayrıca fıkhın 
usulüne karşılık olması için usulu’d-din diye adlandırdılar.

[24] Yine onlar, Kitap ve Sünnet’in lafızları Arapça ve onların anlaşıl-
ması da Arap diline bağlı olunca Arap dilini ortaya koyup yazıya geçirdiler.

[25] Şeriatın varlığı, Peygamber’in doğruluğuna bağlı, Peygamber’in 
doğruluğu da mucizelerin varlığına dayalıdır. Mucizelerin en büyüğü, 
Kur’ân-ı Azîm’dir. Bu söylenenlere ulaştıran Kur’ân’ın mucizeliği ise, üst 
düzeyde anlama ve incelemeyi gerektirmektedir. Çünkü Kur’ân, mecazlar-
la, istiarelerle, kinayelerle doludur. Durum böyle olunca bilginler, belâgat 
ilmini ortaya çıkardı ve yazdılar.

[26] Namaz, oruç ve benzeri konularda kıbleyi, gece ve gündüz saatleri-
ni bilmeye ihtiyaç duyunca da astronomi ilmini tedvin ettiler.

[27] Hisseler, mirasın bölüştürülmesi ve diğer işlemlerde/muamelatta 
sayıya ihtiyaç duydukları için bilginler matematiği vazettiler ve bundan 
başka ilimler ortaya koydular. 

[28] Sözü edilen ve diğer ilimlerden her biri, iki durumu kavramak ve 
bu ikisinden diğerine karşı biriyle hükmetmek arasında dönüp dolaşmak-
tadır. Hüküm verme anında da fikir, daima isabetli olmamaktadır. Nitekim 
akıllı kimselerin, fikirlerinin muktezası hususunda birbirlerine karşı çıkma-
ları bunu göstermektedir. İşte bu durumda, fikrin sahih olanıyla olmayanı-
nı kavrayıp birbirinden ayırmaya katkı sağlayacak şeylere ihtiyaç duyulunca 
bilginler Mantık ilmini tedvin edip Arapçaya çevirdiler ki şerefli Arap mille-
ti de bundan yararlansın. Zira mantık, fikirlere ve zihinlere egemen olandır. 
Mantık, Yunanlıların ortaya çıkardıkları ilimlerdendir ve onlara verilmiş 
olan hikmettendir. Şöyle denilirdi: Hikmet bedendeki üç organa indirildi: 
Yunanlıların kalplerine, Arapların dillerine ve Yemenlilerin ellerine. 

[29] Buraya kadar anlatılanları kavradığında bilirsin ki mümkün olan 
her şeyle hakka ulaşmaya çabalamak, halifelerin (r.a.) ve hatta bütün asha-
bın işlediği sünnettir. Dolayısıyla, ne bu ilimlerden birinin haram kılınma-
sı, ne de biri hakkında “O yerilmiştir/mezmumdur.” denilmesi için hiçbir 
sebep sakın aklından geçmesin.1 Zira o ilimlerin hepsi, maksada ulaştı-
ran araçlardır ve hakikî kaynağa ulaşmak için etrafında dönüp durmak-
tadırlar. Kim onlardan birini haram kılarsa, tutsun hepsini haram kılsın.

1 Yazarın, Gazzâlî gibi bilginlerin ilimleri taksimine katılmadığını görüyoruz ki bu yaklaşım, Kur’ân’ın 
ilim anlayışına daha uygundur (çev.).
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فدّونوا ذلك وسموه علم الكام وأصول الدين ليكون بإزاء أصول السابق.

وأيضــا لمــا كانــت ألفــاظ الكتــاب والســنة عربيــًة، وفهُمهــا موقــوف علــى فهــم 1 ]]]

لغــة العــرب وضعــوا اللغــة ودونوهــا.

ولمــا كان ثبــوت الشــريعة موقوفــا علــى صــدق الرســول الموقــوف علــى 1 5]]

ثبــوت المعجــزات، وكان أعظــم المعجــزات القــرآن العظيــم، وكان إعجــاز القــرآن 

ــوء بالمجــازات  ــق، إذ هــو ممل ــد فهــم وتحقي ــى مزي ــاج إل ــا ذكــر يحت ــى م الموصــل إل

واالســتعارات والكنايــات فوضعــوا علــم الباغــة ودّونــوه. 

القبلــة 1 ]]] إلــى معرفــة  الصــاة والصيــام ونحوهمــا  أمــر  فــي  ولمــا احتاجــوا 

الهيئــة. علــم  دونــوا  والنهــار  الليــل  وســاعات 

وســائر 1 ]]] التــركات  وقســمة  المحاصــات  فــي  العــد  إلــى  احتاجــوا  ولمــا 

الفنــون. مــن  هــذا  غيــر  إلــى  الحســاب،  علــم  وضعــوا  المعامــات 

ولمــا كان كل مــا ذكــر مــن الفنــون وغيرهــا دائــرا بيــن إدراك أمريــن والحكــم 1 ]]]

بأحدهمــا علــى اآلخــر وكان الفكــر عنــد الحكــم ليــس بمصيــب دائمــا بدليــل مناقضــة 

بعــض العقــاء بعضــا فــي مقتضــى أفكارهــم، فاحتيــج إلــى مــا يوصــل إلــى اإلدراك 

ويميــز صحيــح الفكــر مــن ســقيمه ودّونــوا علــم المنطــق وعربّــوه لتنتفــع بــه هــذه األمــة 

المشــرفة العربيــة، إذ هــو المهيمــن علــى األفــكار والفهــوم، وكان مــن العلــوم التــي 

ــت الحكمــة  ــال : أنزل ــي أعطوهــا. وكان يق ــان وهــو مــن الحكمــة الت اســتخرجها اليون

علــى ثاثــة أعضــاء فــي الجســد: قلــوب اليونــان، وألســنة العــرب، وأيــدي اليمــن. 

مــا أمكــن ســنّة 1 ]]] بــكل  الحــق  إلــى  التوصــل  فــإذا فهمــت هــذا علمــت أن 

فعلهــا كل مــن الخلفــاء رضــي اهللّٰ عنهــم، بــل وكل الصحابــة، فــا يخطــر ببالــك وجــه 

ِلتحريــم شــيء مــن هــذه العلــوم وال أن يقــال فيــه إنــه مذمــوم، إذ هــي كلهــا وســائل 

ــورد المــورود، فمــن حــّرم بعضهــا فليحــّرم جميَعهــا،  ــى المقصــود وَحائمــة علــى ال إل
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Yoksa onlardan birini nasıl seçip ayıracak? Her kim ilmin araç olduğunu 
inkâr ederse ayan beyan ortada olan gerçek, onu yalanlamaktadır. Evet, 
kimisi kimisinden daha çabuk ve daha fazla ulaştırmaktadır. Eğer dersen 
ki “Kelâm ve mantık, sonradan ortaya çıkarılmıştır ve her sonradan ortaya 
çıkan (bid’at), kaçınılması gereken şeydir.” şöyle derim: Her bid’atten ka-
çınılması gerektiğini kabul edemeyiz. Zira onlardan güzel kabul edilenler 
vardır. Şayet kelâm ve mantığın bid’at olduğunu kabul edersek, o takdir-
de bu ikisinin dışındaki matematik, tıp, astroloji, usul, hadis, edebiyat ve 
benzeri ilimler de sonradan ortaya çıkmış bid’attır. Birisi, “Selef (önceki 
bilginler), hesap yapıyor, meselelerin çözümüyle uğraşıyor ve içtihad ya-
pıyordu. Ancak, bu ilimler (sına‘a) ve unvanlarda bir şeyler ihdas edildi.” 
derse, şöyle karşılık veririz: Onlar, aynı şekilde tefsir yapıyor, istidlâl ediyor 
ve hükümlerini gerekçelendiriyorlardı (ta‘lîl). Mantığın da bundan başka 
bir anlamı yoktur.

2. İlimler Arasında Üstünük İddiası

[30] Bu ilimler arasında üstünlük meselesine gelince, herkes kendi meş-
rebini (su içtiği kaynağını) bilmektedir. [Bakara 2/60’a telmih var. Çev.] 
Dolayısıyla, “Hangi ilim olursa olsun bir ilim sahibini göremezsin ki kendi 
bildiğinin üstünde bir şeyin olmadığını düşünmesin. O kişi eğer hadis il-
mine sahipse, onu başkasından üstün görür. Kur’ân ilmine sahip olan da, 
kendini ondan birkaç derece üstte görür. Tefsir sahibi, başkasına küçüm-
seyerek bakar. Fıkıh sahibi şöyle der: Fıkhın üstünde bir şey yoktur. Dil 
ve edebiyat bilgini de şöyle der: Bu benim bildirdiğim bilgiler var ya, şu 
söylediğim ilimlerin hepsi, işte bunlar sayesinde anlaşılır. Tıp bilgini “Sağ-
lığı korumak asıldır; onun sayesinde ibadetlere güç yetirilir.” der. Hatta 
yıldızlar ve matematik âlimi şöyle der: Mutlaka bu kitabı bilmek gerekir. 
Usul âlimi ise, bu ayrımların üzerine ilave eder ve şöyle der: İsmimin “asıl” 
olması yeter; asıl olmaksızın hiçbir fer’, var (sabit) olamaz. Kelâm ilmine 
sahip olana gelince, o zaten her şeyin üstündedir.” [el-Belevî, I/32]

[31] Tasavvuf ehli ise, bâtın ilminin iman, tevhid, ma’rifet ilmi, yakîn, 
kalplere gelen düşünceler ve gaipleri bilen Allah ile muamele ile ilgilendi-
ğini düşünmektedirler.
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بُــُه، نعــم،  وإال فمــن أيــن التخصيــص؟ ومــن أنكــر أن يكــون ذلــك وســيلة فالعيــان يَُكّذِ

ــكام والمنطــق مبتدعــان  ــإن قلــت إن ال ــر إيصــاال مــن بعــٍض. ف ــرُب وأكث ــا أق بعضه

وكل بدعــة تجتنــب. قلــُت: ال نســلم أن كل بدعــة تجتنــب، إذ منهــا مــا يستحســن، 

ــم وصناعــة األصــول  ــو ســلمناه فغيرهمــا مــن العلــوم كالحســاب والطــب والتنجي ول

والحديــث واألدب ونحوهــا مبتــدع، فــإن قــال قائــل: إن الســلف كانــوا يحســبون 

ويعالجــون ويجتهــدون، وإنمـــا أحــدث فـــي هــذه الصناعــات واأللقــاب، قلنــا وكذلــك 

ــى للمنطــق إال هــذا. ــوا يفســرون ويســتدلون ويعللــون وال معن كان

وأمــا التفاضــل بيــن هــذه العلــوم فقــد علــم كل أنــاس مشــربهم1 فــا »تــرى 3 3]]

صاحــب علــم أي علــم كان إال وهــو يــرى أن ال فــوق مــا يعلــم، إن كان صاحــب علــم 

حديــث يــرى فضلــه عّمــا ســواه، وصاحــب علــم القــرآن يــرى نفســه فوقــه بدرجــات، 

وصاحــب التفســير يــرى غيــره بعيــن التحقيــر، وصاحــب الفقــه يقــول: ال شــيء فوقــه، 

وصاحــب األدب واللغــة يقــول: هــذا الــذي بــه أخبــرت بــه يفهــم كل مــا ذكــرت، 

ــادة،  ــه علــى العب ــذي يقــوى ب وصاحــب الطــب يقــول: حفــظ الصحــة هــو األصــل ال

حتــى صاحــب النجــوم والحســاب يقــول: ال بــد مــن معرفــة هــذا الكتــاب، وصاحــب 

ــد علــى هــذه الفصــول ويقــول: يكفــي أن اســمي أصــل وال يثبــت فــرع  األصــول يزي

علــى غيــر أصــل، وأمــا صاحــب علــم الــكام فعلــى رســول اهللّٰ الســام«. 

وأمــا أهــل التصــوف فيــرون أن علــم الباطــن مــن اإليمــان، والتوحيــد وعلــم 1 1]]

المعرفــة واليقيــن، وخواطــر القلــوب، ومعاملــة عــام الغيــوب.

1  البقرة: 0].
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[32] Sözü şöyle karara bağlayalım: Her ilim ki kendisiyle Allah’ın rızası 
murad ediliyor ve o ilmin sahibi de onda Allah’ın emrine dayanıyor, işte o 
ilim inşallah kurtarıcıdır. Elbette bütün bunlar, mutlaka gerekli olan şeyler 
meydana geldikten sonra olur. Şairin şu sözü ne güzeldir:

Kişi için haktan başkasıyla uğraşmak olan her ilim, onun olgunluğunu yaralar.
Onda Allah’a ait bir pay varsa işte o zaman âhireti için hazırladıklarından olur.

EK [Kişinin Bilmesi Farz-ı Ayn ve Kifâye Olanlar]

[33] Bil ki ilim talep etmek ve dinde derin kavrayış sahibi olmak (tefak-
kuh), cihâd gibi Allah’ın topluma farz kıldığı farz-ı kifâyelerdendir. Allah 
şöyle buyuruyor: “Müminlerin hepsinin toptan savaşa gitmeleri doğru ol-
maz. Her kesiminden bir grup dini iyi bir şekilde kavramaya çalışmak ve 
savaştan dönen toplumlarını uyarıp aydınlatmak üzere geride kalmalıdır. 
Böylece o toplum (bozulmaya ve yok olmaya karşı) korunmuş olacaktır.” 
[Tevbe 9/122] Bu âyette “Her kesimden bir grup” denildiği için kimileri 
bu işi yaptığı zaman geri kalanlardan yükümlülük düşer. Ancak, insanın 
bilmemesi câiz olmayanlar müstesna: Abdestinin, namazının, orucunun, 
zekât vermesi gereken kimselerden ise zekâtının, gücü yetiyorsa haccın 
niteliğini bilmemesi gibi. Zira bunları bilmek onun görevidir; farz-ı ayn-
lardandır, farz-ı kifâyelerden değil. Aynı şekilde, her kim bir şey yapmak 
isterse, o yapacağı şey hakkında Allah’ın hükmünü bilmesi gerekir. 

[34] Ebü’l-Abbâs Ahmed b. Abdurrahmân el-Karâfî (ö. 684/1285), el-
Kavâ‘id adlı eserinde, Şâfiî’nin er-Risâle’sinden ve Gazzâlî’nin İhyâu Ulû-
mi’d-Dîn’inden naklen bu hususta icmâ olduğunu söylemektedir.

[35] İbnü’l-Hâc Ebû Abdullah Muhammed el-Abderî el-Mâlikî el-Fâsî 
(ö. 737/1336), el-Medhal adlı eserinde diyor ki muhakkik âlimler, Hz. 
Peygamber’in (s.a.), “İlim talep etmek, her müslümana farzdır.” [Taberânî, 
1415: 4/245] hadisinin anlamı hakkında şöyle demişlerdir: “Yapman gere-
ken şey hakkında bilgi sahibi olman, sana farzdır.” [Fâsî, Tarihsiz: 4/211] 

[36] Meselâ adamın biri müslüman olsa ve namaz vakti giriverse, taha-
retin (temizliğin) ve namazın hükümlerini bilmesi ona farz olur. İşte bu, sa-
dece ona farz olan şeydir. Aynı kişi beslenmek için yiyecek satın almak iste-
se, Allah’ın yiyecek satın almaya ilişkin hükmünü öğrenmesi ona farz olur: 
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[[[ 1 ، وفصــل الخطــاب أن كل علــم أريــد بــه وجــــه اهللّٰ وّقــر صاحُبــه فيــه بأمـــر اهللّٰ

، وهــذا كلــه بعــد حصــول مــا ال بــد منــه، ومــا أحســن قــول القائــل: فهــو نــاج إن شــاء اهللّٰ

بسوى الحّقِ قادح في رشاِدْه كل علم يكون للمرء ُشغاَ  

ه لمعـاِدْه فْهـو مـما يعـدُّ فإذا كـــان فيه هللّٰ حــــظ 

تتمـة:

اعلــم أن طلــب العلــم والتفقــه فــي الديــن مــن فــروض الكفايــة كالجهــاد، 1 ]]]
ُهــوا ِفــي  أوجبــه اهللّٰ علــى الجملــة فقــال: ﴿...َفَلــْواَل َنَفــَر ِمــْن ُكّلِ ِفْرَقــٍة ِمْنُهــْم َطٓاِئَفــٌة ِلَيَتَفقَّ
يــِن ...﴾1 اآليــة، و»مــن« للتبعيــض، فــإذا قــام بــه بعــض النــاس ســقط التكليــف عــن  الّد۪
الباقيــن، إال مــا ال يســع اإلنســاَن جهُلــــُه مــن صفــة وضوئــه وصاتــه وصيامــه وزكاتــه إن 
كان ممــن تجــب عليــه الــزكاة وحجــه إن كان مســتطيعا، فــإن ذلــك واجــب عليــه وهــو 
مــن فــروض األعيــان ال مــن فــروض الكفايــات، وكــذا كل مــن أراد أن يفعــل شــيئا فإنــه 

ــه. ــم حكــم اهللّٰ في ــه أن يعل يجــب علي

وقــد حكــى القرافــي فــي قواعــده عــن الشــافعي فــي رسالتـــه والغزالــي فــي 1 ]]]

إحيــاء علــوم الديــن اإلجمــاع علــى ذلــك. 

وقــال ابــن الحــاج فــي المدخــل: »قــال العلمـــاء المحققــون فــي معنــى قولــه 1 5]]

 Ṡ: »طلــب العلــم فريضــة علــى كل مســلم«: مــا وجــب عليــك عملــه وجــب عليــك 

العلــم بــه«.

أن 1 ]]] عليــه  فيجــب  الصــاة  وقــت  عليــه  ودخــل  أســلم  رجــل  ومثالــه 

أن  أراد  فــإذا  فقــط،  عليــه  يجــب  مــا  هــذا  فــإن  والصــاة،  الطهــارة  أحــكام  يتعلــم 

يشــتري طعامــا لغذائــه وجــب عليــه أن يتعلــم حكــم اهللّٰ تعالــى فــي شــراء الطعــام، 

التوبة،: ]]1.  1
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Nesîe câiz mi değil mi? İcab ve kabule ihtiyaç var mı, yok mu? Ve alışveriş 
akdi yapanların, üzerinde anlaşma yapılan şeyler hakkındaki diğer hüküm-
leri öğrenmeleri gerekir. Veya o kişi sarraflık yapacaksa sarraflık hüküm-
lerini öğrenmek ona farz olur. Buna göre “Farz olan, sadece temizliği ve 
ibadetleri öğrenmedir.” diyenin aksine, farz-ı ayn, ne ibadetlere mahsustur 
ne de fıkhın bölümlerinden birine. Aynı şekilde her kimde (bir görev için) 
ehliyet ve yetenek açığa çıkarsa, (o konuda bilgi sahibi olmak) bu kimseye 
farz-ı ayn olur.

[37] Şeyh Ebû Abdullah Muhammed b. Ali b. Mu‘allâ es-Sebtî (ö. 601/ 
1205) Gunyetü’s-Sâlik fî İlmi’l-Menâsik adlı kitabında şunları söylüyor: 
“Nevevî (r.a.) diyor ki hac menâsiki bilgisinde eksiği olan kimsenin, haccın 
rükünlerinin şartlarından birini ihlal ettiği için hac yapmış olmaksızın dö-
neceğinden endişe ederiz. Yine o şöyle diyor: Belki insanların birçoğu, hac 
menâsikini bildiklerini vehmederek Mekke’nin avam halkından bazılarını 
taklit ediyorlar. Bir başkası da şöyle diyor: Bil ki avam halkın, hatta fakihle-
rin birçoğu -Allah’ın rahmetiyle koruması müstesna- hac yapmış olmaksı-
zın gittikleri gibi dönüyorlar. Bu, haccın incelikleri hakkında kusurlu dav-
ranmalarından kaynaklanmaktadır. Bunun sebebi de, tavafın keyfiyetini 
ve haccın menâsikini öğrenme konusunda Mekke halkına itimad etmeleri-
dir. Bu ise, açık bir anlayışsızlıktır, gayret yetersizliğidir. Oysa, ibadetlerin 
sıhhat şartlarında kusur etmek (tefrit) ve âdet olduğu üzere sözünü ettik-
leri cahil kimselere uymak türünden bu şeyler, âlimlerin sakındırdıkları 
ve hakkında dikkat çektikleri hususlardır. Mükellefin bundan korunması 
gerekir. Üstadımız fakih Ebû Yahyâ İbn Cemâa’nın ders meclisinde şöy-
le dediğini duydum: Bir gün adamın biri yanıma gelip talebeleri dinledi. 
Onlar, guslederken iki kulağın içini yıkama konusunda konuşuyor ve suyu 
her ikisine de ulaştırmanın farz olduğundan söz ediyorlardı. Adam bunu 
bilmiyordu. Bunu işitince şöyle dedi: Ben kulakların içini asla yıkamadım. 
Abdestte yaptığım gibi onları sadece meshederim. Bunun üzerine ona, bu-
luğ vaktinden bu ana kadarki namazların hepsini yeniden kılman gerekir, 
dedim. Adam bunu gözünde büyütüp bu durumu tahammül edilemez 
görünce şunları dedim: Bunu mutlaka yapman gerekir. Çünkü şu ana ka-
dar sen cünüpsün. Hac yaptığını da bildiğimden dolayı, aynı şekilde haccı 
da yeniden yapman gerekir dedim. Oradakiler bunun gerekçesini sorunca 
onlara şöyle cevap verdim: Tavafın sahih olması için taharet şart değil mi? 
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وهــل يجــوز نســيئة أم ال؟ وهــل يفتقــر إلــى اإليجــاب والقبــول أم ال؟ وغيــر ذلــك مــن 

األحــكام المتعلقــة بالمتعاقديــن فــي البياعــات واألحــكام المتعلقــة بالمعقــود عليــه، أو 

ف وجــب عليــه تعلــم أحــكام الّصــرف. وعلــى هــذا فــا يختــص فــرض  أراد أن يصــّرِ

العيــن بالعبــادات وال ببــاب مــن أبــواب الفقــه، خافــا لبعضهــم القائــل بــأن الواجــب هــو 

تعلــم الطهــارة والعبــادات فقــط، وكذلــك مــن ظهــرت فيــه أهليــة وقابليــة يتعيــن عليــه.

وقــال الشــيخ أبــو عبــد اهللّٰ محمــد بــن علــي بــن معلــى الســبتي فــي كتــاب غنيــة 1 ]]]

ــة مناســكه  : »ومــن أخــل بمعرف ــووي رحمــه اهللّٰ ــال الن ــم المناســك، ق ــي عل الســالك ف

خفنــا عليــه أن يرجــع بــا حــج إلخالــه بشــرط مــن شــروط أركانــه. قــال: وربمــا قلــد 

كثيــر مــن النــاس بعــَض عــوام مكــة يتوهمــون أنهــم يعرفــون المناســك«. وقــال غيــره: 

»واعلــم أن كثيــرا مــن العــوام بــل مــن عــوام الفقهــاء يرجعــون بــا حــج كمــا ذهبــوا، إال 

أن يتغمــد اهللّٰ برحمتــه وذلــك لمــا يفرطــون فيــه مــن دقائــق الحــج، وســبب ذلــك أنهــم 

يعّولــون علــى عــوام مكــة فــي كيفيــة الطــواف وأخــذ المناســك، وتلــك غبــاوة ظاهــرة 

ــه مــن التفريــط فــي شــروط  ــه العلمــاء ونّبهــوا علي ــة قاصــرة وهــذا الــذي حــذر من وهّم

صحــة العبــادات، واالقتــداء بمــن ذكــروه مــن الجهلــة علــى مــا جــرت بــه العــادة. يجــب 

علــى المكلــف التحفــظ منــه. وقــد ســمعت شــيخنا الفقيــه أبــا يحيــى بــن جماعــة يقــول 

فــي مجلــس تدريســه: حضــر عنــدي يومــا رجــل فســمع الطلبــة يتكلمــون فــي غســل 

باطــن األذنيــن مــن الجنابــة، وأن نقــل المــاء إليهمــا واجــب، قــال: وكان الرجــل ال 

يعــرف ذلــك، فلمــا ســمعه قــال: إنـّـي لــم أغســل باطنهمــا قــط، وإنمـــا أمســح كمـــا أفعــل 

فــي الوضــوء. فقلــت لــه: يجــب عليــك أن تعيــد صلواتــك كلهــا مــن وقــت بلوغــك إلــى 

اآلن. فاســتعظم ذلــك وشــق عليــه. فقلــت ال بــد مــن ذلــك ألنك جنــب إلى اآلن. وكنت 

أعرفــه قــد حــج، فقلــت لــه كذلــك يجــب عليــك اســتئناف حجــك. فســأل الحاضــرون 

عــن الموجــب لذلــك، فقلــُت لهــم: أليســت الطهــارة شــرطا فــي صحــة الطّــواف؟



52 MUKADDİME - İlim ve Eğitim Ahlâkı

5

10

15

20

25

30

Evet dediler. Bu da işte onu terk etmiş oldu, dedim. Es-Sebtî diyor ki uzun 
zaman bu adamı görmedim. Bir de baktım, yeniden hac yapmış. Sorum-
luluğunu yerine getirmek için onun gösterdiği bu gayreti nedeniyle onun 
adına sevindim. 

[38] Dedim ki Üstad’ın bu adama dediği, ‘yeniden haccetmen gere-
kir’ sözü, zâhirine göre değildir. Allah daha iyi bilir ya, o sadece adamın 
Mekke’ye ihramlı olarak dönüp (haccın diğer menâsikini değil de) yalnızca 
tavafı usulünce yapmasını kastetmiştir.1 İşte görüyorsun, bilgisizlikten kay-
naklanan yorgunluğu ve kusurlu davranması nedeniyle sahibinin başına 
gelen bitkinliği! Şayet ilim meclisinde bulunmayı kendisine ilham etmek 
suretiyle Allah onun hakkında hayır dilemeseydi, içinde bulunduğu cahil-
likle hayatı boyunca kalacak, o zaman da günahkâr olacaktı. Bu nedenle 
Mâlik (r.a.) şöyle diyor: İlim meclisine gelmeyen fâsıktır; onun şahitliği de 
kabul edilmez, imamlığı da. Bunu ondan el-Muteytî nakletti.” Sözü edilen 
el-Menâsik (adlı eser)den nakil burada sona erdi. 

[39] Anlatılır ki Kurtuba’da hâkimin birine şahitliğini kabul etmesi için 
bir âbid getirildi. Hâkim, senin şahitliğini kabul etmiyorum, dedi. Âbid 
buna çok öfkelendi. Hâkim, onun öfkesini işitince geri getirilmesini em-
retti. Ona abdestin farzlarını ve sünnetlerini sordu. “Bilmiyorum” deyince 
de namazın farzlarını ve sünnetlerini sordu. O, bilmiyorum dedi. Hâkim, 
onu böyle görünce, “Kavalın kaç deliği var?” diye sordu. Yine, bilmiyorum 
dedi. Bunun üzerine hâkim şöyle dedi: “Anladığın ne bir hayır var ne de 
bir şer! Şahitliğin reddedildiği için ne diye öfkeleniyorsun?”

[40] Öyleyse kardeşim, sana düşen görev, farzları yerine getirmek ve ha-
ramlardan uzaklaşmak konusunda bütün gücünü sarfetmendir. Zira onunla 
kurtuluşa erer ve Allah’ın fazlı ve rahmetinden sonra büyük dereceler kaza-
nırsın. Çünkü o, meselenin odak noktasıdır; dünya iyiliği (salâhı) ve ebedî 
yurdu kazanma, onun sayesindedir. Zikir ve tesbih etmek için tespih almayı 
ve benzeri başka mendub olan her şeyi bırak; çünkü farzları terk etmek ve ha-
ramlara dalmakla birlikte bu tür şeylerin hiçbir mahsulü olmaz. Âriflerin ön-
deri ve derin bilginlerin (muhakkiklerin) reisi (Ahmed b. Muhammed) İbn 
Atâullah (el-İskenderî eş-Şâzelî)’nin (ö. 709/1309) şu sözleri buna tanıklık et-
mektedir: “Nafile hayırlara koşuşturup farzları (ve vacipleri) yerine getirmeyi 
ihmal etmek, hevâya (dürtülere) uymanın alâmetlerindendir.” [Rendî, 2/77] 

1 Çünkü haccın menâsikinden tavaf, temiz olmadan yapılamaz (çev.).
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 قالــوا: نعــم. فقلــت قــد أخــلَّ بهــا. قــال: فغــاب عنــي مــدة كبيــرة، وإذا بــه قــد أعــاد 

حجــه. فســّرني ذلــك منــه لمبادرتــه إلبــراء ذمتــه 

قلــت: قـــول الشــيخ لهــذا الرجــل: يجــب عليــك اســتئناف الحــج ليــس علــى 1 ]]]

ظاهــره، وإنمــا أراد واهللّٰ أعلــم أن يعــود إلــى مكــة محرمــا ليأتــي بالطــواف علــى وجهــه 

فقــط. فأنــت تــرى مــا ترتــب علــى هــذه الجهالــة مــن التعــب ومــا لقــي صاحبهــا بســبب 

تفريطــه مــن النصــب ولــوال أن اهللّٰ تعالــى أراد بــه الخيــر بإلهامــه لحضــور مجلــس العلــم 

لبقــي علــى مــا كان عليــه مــن الجهــل طــول حياتــه وحينئــذ يكــون عاصيــا، ولهــذا قــال 

ــه  مالــك Ġ : مــن لــم يحضــر مجلــس العلــم فهــو فاســق ال تقبــل شــهادتُه وال إمامت

نقــل ذلــك عنــه المتيطــي« انتهــى مــن المناســك المذكــورة.                    

وقــد ُذكــر أن قاضيــا بقرطبــة أتــي لــه بمتعبــد ليقبــل شــهادته، فقــال لــه: ال 1 ]]]

أقبلهــا منــك. فغضــب المتعبــد لذلــك فســمع القاضــي بغضبــه فأمــر بــرّده، فســأله عــن 

فرائــض الوضــوء وســننه. فقــال: ال أدري. فســأله عــن فرائــض الصــاة وســننها. فقــال: 

ال أدري. فلمــا رآه القاضــي كذلــك قــال لــه: كــم مــن ثقبــة فــي البــوق؟ فقــال: ال أدري. 

فقــال لــه: ال خيــرا دريــَت، وال شــرا دريــَت، فِلــَم تغضــُب لــرّد شــهادتك؟.

 فعليــك يــا أخــي ببــذل المجهــود فــي تحصيــل الواجبــات والكــّف عــن 1 0]]

اهللّٰ  فضــل  بعــد  الدرجــات  ومزيــد  النجــاة،  تحصــل  النــار  مــن  بهــا  إذ  المحرمــات، 

ورحمتــه، فإنهــا القطــب المــدار، وبهــا صــاح الدنيــا والفــوز بــدار القــرار، ودع عنــك 

كل مــا هــو منــدوب؛ كأخــذ الّســبحة للتســبيح والذكــر وغيــر ذلــك، فــا محصــول 

لشــيء مــن ذلــك مــع تــرك الواجبــات واقتحــام المحرمــات. ويشــهد لهــذا المعنــى 

اتبــاع  عامــات  »مــن   : اهللّٰ عطــاء  ابــن  المحققيــن  ورئيــس  العارفيــن  إمــام  قالــه  مــا 

بالواجبــات«.  ]القيــام1   عــن  والتكاســل  الخيــرات  نوافــل  إلــى  المســارعة  الهــوى 



54 MUKADDİME - İlim ve Eğitim Ahlâkı

5

Muhakkiklerden birinin şu sözü de bunu ifade etmektedir: “Şartlarını ih-
mal ederek organların yaptığı taat davranışları, şeytana maskaralıktır; çün-
kü yorgunluğu çok, faydası yoktur.” Bu konuda söylenen şu söz de bunun 
benzeridir: “Bir ilmî mesele öğrenmek, bir yıl ibadet etmekten daha ha-
yırlıdır. Zira ilim sayesinde ömür boyu ibadet (kulluk) hayat bulur ve onu 
bilmemekle de ölür, boşa çıkar.” [Gazzâlî, İhyâ, 1/229] 

[41] Allah bizi, yükümlü kıldığı şeyleri yerine getirenlerden eylesin. Zi-
ra Allah’ın bizim için sağladığı dışında hiçbir güç ve kuvvet yoktur.



55Bülûğu Aksa’l-Merâm

وقــول بعــض المحققيــن: أعمــال الجــوارح فــي الطاعــات مــع إهمــال شــروطها ضحكــة 

للشيطـــان، لكثــرة التعــب وعــدم النفــع. ومثــل هــذا هــو الــذي يقــال فيــه: إن تعّلــم مســألة 

منــه خيــر مــن عبــادة ســنة. إذ بــه تـــحيا عبــادة العمــر وبجهلــه تـــموت وتتعطــل. 

جعلنا اهللّٰ من القائمين بمـا به كلفنا إذ ال حول وال قوة إال بمـا يسره لنا. 1 1]]
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BİRİNCİ BÖLÜM

İLMİN/BİLGİNİN FAZİLETİ

[42] İlmin şeref ve faziletine gelince, o büyüktür ve hakkında söylenen 
söz çoktur. Biz o sözlerden pek azını nakledelim. Hem akıl hem de nakil, 
ilmin faziletini göstermektedir. 

1. İlmin/Bilginin Şerefine Dair Aklî Deliller

[43] Aklî delille ilgili İmam Fahreddin er-Râzî şunları söylüyor: “İlmin 
faziletine ilişkin aklî delillere gelince, ilmin kemal niteliği, cahilliğin ise 
noksanlık niteliği olduğunun, akıllılarca zorunlu biçimde biliniyor olması, 
o delillerdendir. Bu yüzdendir ki şayet âlime “Ey cahil” denilse, söyleyenin 
yalan söylediğini bilse bile o âlim bundan acı duyar. Oysa cahile, “Ey âlim” 
dense, söyleyenin yalan söylediğini bilse bile o cahil buna sevinir. Hayvan-
lardan daha bilgili olduğundan dolayı insana boyun eğme özelliği, hayvan-
ların tabiatına yerleştirilmiştir. Her topluluğun, kendilerinden daha bilgili 
olana uyması ve ona saygı göstermesi de, insanların tabiatına yerleştirilmiş 
bir durumdur. Dahası, âlim kendindeki ilmin şerefiyle birlikte cahil kişileri 
âlim kılmaktadır; dolayısıyla ilim, ruhlar için güneş ve bedenler için hayat 
gibidir. Ruhsuz beden ölü olduğu gibi, ilimsiz ruh da aynı şekilde ölüdür. 
Yüce Allah şöyle buyuruyor: “İşte Biz buyruğumuzla sana böylece ruh vah-
yettik.” [Şûra 42/52] Demek ki ilim, ruhun ruhudur ve onun mutluluğu 
ebedîdir. Böyle olan şeyden daha şereflisi yoktur.

[44] İlmin faziletine ilişkin aklî delillerden biri de şudur: Meydana ge-
len durumlar dört türlüdür: 1- Aklın hoşnut olup şehvetin razı olmadığı 
tür. 2- Şehvetin hoşlandığı, ama aklın razı olmadığı tür. 3- Hem aklın hem 
de şehvetin hoşlandığı tür. 4- Aklın da şehvetin de razı olmadığı tür. Birin-
ci türe gelince o, hastalıklar ve dünyevî musibetlerdir. İkincisi, günahlardır. 
Üçüncüsü ilimdir. Dördüncüsü ise, cehalettir. Cennete göre cehennemin 
konumu neyse, cehalete göre ilmin konumu odur. Nitekim akıl ve şehvet 
cehennemden hoşlanmadıkları gibi cehaletten de aynı şekilde hoşlanmaz-
lar. Bu ikisi, cennetten hoşlandıkları gibi ilimden de aynı şekilde hoşla-
nırlar. Her kim, cahilliğe razı olursa, hazır cehenneme razı olmuş olur. 
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الباب األول

في فضل العلم

أمــا فضــل العلــم وشــرفه فكبيــر والــكام فيــه كثيــر، ولنأت منه بالنـــزر اليســير، 1 ]]]

وقــد دّل علــى فضلــه العقــل والنقل.

أمــا العقــل فقــال اإلمــام فخــر الديــن الــرازي: »أمــا الشــواهد العقليــة فــي 3 ]]]

فضــل العلــم، فمنهــا أن كــون العلــم صفــة كمــال، وكــون الجهــل صفــة نقــص، معلــوم 

للعقــاء ضــرورة. ولذلــك لــو قيــل للعالــم يــا جاهــل تــأذى بذلــك، وإن كان يعلــم 

ــا عالــم فــرح وإن كان يعلــم أن القائــل كاذب.  ــو قيــل للجاهــل ي أن القائــل كاذب. ول

وقــد ركــز فــي طبــاع الحيــوان االنقيــاد لإلنســان لكونــه أعلــم منهــم. وفــي طبــاع النــاس 

كل طائفــة تنقــاد لألعلــم منهــا وتعظّمــه. ثــم إن العالــم مــع شــرف علمــه فــي نفســه 

يصّيــر النفــوس الجاهلــة عالمــة فيكــون كالشــمس لــألرواح والحيــاة لألبــدان، فكمـــا أن 

الجســد بــا روح مّيــت، كذلــك الــروح بــا علــم مّيــت، قــال تعالــى: ﴿َوَكٰذِلــَك اَْوَحْيَنـٓـا 

ِاَلْيــَك ُروًحــا ِمــْن اَْمِرَنــا ...﴾1 فــكان العلــم روح الــروح، فســعادته أبديــة، ومــا كان 

ــه.  كذلــك فــا أشــرف من

ومنهــا أن األمــور الواقعــة علــى أربعــة أقســام: قســم يرضــاه العقــل، وال ترضــاه 1 ]]]

الشــهوة، وقســم ترضاه الشــهوة وال يرضاه العقل، وقســم يرضاه العقل والشــهوة، وقســم 

ال يرضــاه العقــل وال الشــهوة. أمــا األول فهــو األمــراض والمصائــب الدنيوية. وأما الثاني 

فهو المعاصي. والثالث: العلم. والرابع: الجهل. فمنـــزلة العلم من الجهل منـــزلة الجنة 

مــن النــار. فكمــا أن العقــل والشــهوة ال يرضيــان النــار، كذلــك ال يرضيــان بالجهل، وكمـــا 

أنهما يرضيان الجنة، كذلك يرضيان العلم. فمن رضي بالجهل فقد رضي بنار حاضرة، 

الشورى، اآلية: ]5.  1
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Her kim de ilimle meşgul olursa, hazır cennete dalmış demektir. … Böylece 
ortaya çıkıyor ki ilmin kemali ve lezzetinin üstünde hiçbir kemal ve lezzet 
yoktur. Cehaletin kötülüğü (bedbahtlığı) ve noksanlığının üstünde hiçbir 
kötülük ve noksanlık yoktur. Tam da bu yüzden, ne zaman âlime bir mesele 
sorulsa ve o da ona cevap verse rahatlar; cevabı bilemediği, onu cevaplaya-
madığı vakit ise içinde bir utanma, kırgınlık ve hezimet hisseder. İşte bu, 
ilmin lezzetinin kemal noktasında ve cehaletin kötülüğünün (şekavetinin) 
de en uçta olduğunu göstermektedir.” [Münâvî, 1356: 4/370-371]

[45] Öyleyse ilimden daha yararlı ve ondan daha üstün hiçbir şey yok-
tur. Hiç kimse, ilimden müstağni (ona ihtiyaç duymaz durumda) olamaz. 
Kim, ilmin tatlılığını tadar, onun delilini/âyetini terennüm eder, onun ra-
hat dikim elbiselerini giyinir ve bardaklarının arı/saf içeceğini içerse, on-
dan başkasıyla meşgul olmaz ve onun hedefinden yüz çevirmez.

2. İlmin/Bilginin Şerefine Dair Naklî Deliller

[46] İlmin/bilginin şerefiyle ilgili nakillere gelince, bu konuda Kitap, 
Sünnet ve imamların (öncü âlimlerin) sözlerinden şiir ve nesir olarak çokça 
rivayetler bulunmaktadır. 

a. Kitaptan Deliller

[47] “Allah, Âdem’e isimlerin hepsini öğretti.” [Bakara 2/31] Ebû Mu-
hammed Abdülhak b. Gâlib İbn Atiyye el-Gırnatî (ö. 542 veya 546/1147 
veya 1151) bu âyet hakkında şunları söylüyor: “Bu âyette sözü edilen öğ-
retmenin, ilhamla öğretme veya sözle öğretme olduğu söylenmiştir. Bu da 
ya bir melek vasıtasıyla, ya da Âdem’in yere inmesinden önce konuşturmak 
suretiyle olmuştur. ‘İsimler’ kelimesi hakkında da yorumcular ihtilaf et-
mişlerdir: Bilginlerin çoğu; bu, ‘isimlendirmeler’dir, demişler. Bir grup da 
‘Âdem’e şahıslar arz olundu.’ demişler. Birincisi daha açıklayıcıdır; ‘öğretti’ 
lafzı, bunu vermektedir.” [İbn Atiyye: 1/188]

[48] İlmin üstünlüğüne bu âyetin delil oluşunun sebebi, Allah’ın Hz. 
Âdem’e öğrettiği ilimle bütün melekleri âciz bırakmış olmasıdır.

[49] Yüce Allah şöyle buyuruyor: “Allah, hikmeti dilediğine (ve dileyene) 
verir.” [Bakara 2/269] Buradaki hikmet kavramı hakkında insanlar ihtilaf 
etmişlerdir. İsmail b. Abdurrahmân es-Süddî (ö. 127/744), “Hikmet pey-
gamberliktir.” diyor [Kurtubî, 1372: 3/330]. İbn Abbâs ise şunu söylüyor:
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ومــن اشــتغل بالعلــم فقــد خــاض فــي جنــة حاضــرة« إلــى أن قــال: »فثبــت أن ال كمـــال 

وال لــذة فــوق كمـــال العلــم ولذتــه. وال شــقاوة وال نقصــان فــوق شــقاوة الجهــل 

ونقصانــه. ولهــذا متــى ســئل العالــم عــن مســألة فأجــاب فيهــا فــرح، ومتــى لــم يجــب 

ولــم يعــرف الجــواب وجــد فــي نفســه حيــاًء وانكســارا وهزيمــة. فهــذا دليــل علــى 

كمــال لــذة العلــم وكمــال شــقاوة الجهــل«.

فــا شــيء أنفــع مــن العلــم وأرفــع منــه، وال ألحــد غنــى عنــه. ومــن طعــم 1 5]]

حاوتــه وتنغــم بآيتــه، وتــرّدى بســابغ أثوابــه، وشــرب صافــي أكوابــه، لــم يشــتغل 

بســواه، ولــم يعــدل عــن فحــواه.

وأمــا النقــل فقــد وردت فيــه آثــار كثيــرة مــن الكتــاب والســنة وكام األئمــة 3 4]]

نظمــا ونثــرا.

َهــا...﴾1 قــال ابــن 1 ]]] اَء ُكلَّ ــَم ٰاَدَم ااْلَْســَمٓ  فمــن الكتــاب، قــول اهللّٰ تعالــى: ﴿َوَعلَّ

ــل  ــم قب ــم بقــول، فإمــا بواســطة ملــك أو بتكلي ــل تعلي ــم إلهــام، وقي ــل تعلي ــة: »قي عطي

ــه »األســماء« فقــال جمهــور األئمــة:  ــي قول ــون ف هبوطــه لــألرض. واختلــف المتأول

»عّلــم«  أْبَيــن، ولفظــة  عــرض عليــه األشــخاص. واألول  قــوم:  وقــال  التســميات. 

تعطــي ذلــك.

ــَز بالعلــم الــذي عّلمــه 1 ]]] ووجــه الدليــل مــن هــذه اآليــة أن اهللّٰ عــّز وجــل َعجَّ

إيــاه جميــع مائكتــه.

فــي 1 ]]] النــاس  ...﴾] اختلــف  ــاُء  َيَشٓ َمــْن  اْلِحْكَمــَة  ﴿يُْؤِتــي  تعالــى:  وقــال 

الحكمــة فــي هــذا الموضــع، فقــال: الّســدي : الحكمــة النبــوة. وقــال ابــن عبــاس:

البقرة: 1].  1
البقرة: ]]].   [
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“Hikmet, Kur’ân’ı; onun fıkhını, mensuhunu, muhkemini, muteşabihini ve 
Arapçasını bilmektir.” [Bk. Agy] Katâde (ö. 117/735), “Hikmet, Kur’ân’daki 
fıkıhtır.” diyor. [Bk. Agy] Mücahid de bunu söylemiş. Mâlik ise “Hikmet, 
dini bilmek, dini kavramak ve ona uymaktır.” demiş. [bk. Kurtubî, 1372: 
2/131] Her iki âyetin ilmin üstünlüğüne delil kılınışının nedeni açıktır. 

[50] Kurtubî (ö. 671/1273) tefsirinde bilgelerin (hekîm) birinden naklen 
şunu söylemektedir: “Kendisine hikmet ve Kur’ân verilmiş olan kimsenin, 
kendini yükseltmesi ve dünya ehline mütevazı olmaması yaraşır. Çünkü Al-
lah dünyayı, ‘azıcık bir meta’ olarak adlandırırken, ilmi ve Kur’ân’ı ‘çok ha-
yır/servet’ olarak adlandırmıştır.” [Kurtubî, 1372: 3/331] Yüce Allah şöyle 
buyuruyor: “Allah, hak ve adaletten ayrılmayarak Allah’tan başka tanrı olma-
dığına melekler ve ilim sahipleriyle birlikte şahitlik etti.” [Âl-i İmrân 3/18] 
Keşşâf’ta [Zemahşerî: 1/418] diyor ki “Allah’ın, kendi birliği ve âdilliğine ta-
nıklık konusunda meleklerle birlikte âlimleri kendisiyle bir araya getirmiş 
olması, âlimleri yüceltme (ve onlara saygı gösterme) konusunda sana yeter.” 

[51] Ebû Abdullah Muhammed b. Ebî Bekr İbnü’l-Kayyim ed-Dimeş-
kî (ö. 751/1350) şunları söylüyor: “Âyetteki bu durum, ilmin ve ilim ehli-
nin üstünlüğünü birkaç yönden göstermektedir:

1. Allah’ın diğer insanları değil de âlimleri tanık tutması. 
2. Allah’ın, bizzat kendisinin ve meleklerin tanıklığıyla âlimlerin tanık-

lığını bir araya getirmesi.
3. Bu, Allah’ın ilim sahiplerini aklaması ve âdil olduklarını belirtmesi 

anlamındadır. Zira Allah, yarattıklarından sadece âdil olanları tanık 
tutmaktadır. 

4. Allah, onları “ilim sahipleri” şeklinde nitelendirmiştir. Bu, onların 
ilimle seçildiklerini, ilmin ehli ve sahibi olduklarını, ilmin onlarda 
eğreti olmadığını göstermektedir. 

5. Yüce Allah, en değerli tanık olarak kendini tanık tuttu, sonra en 
seçkin yaratıkları olan melekleri ve âlim kullarını. 

6. Allah’ın onları en değerli ve en büyük tanıklık edilen şeye ta-
nık tutmasıdır ki o da Allah’tan başka tanrı olmadığına tanık-
lık etmektir. Kadri büyük olan (Allah), büyük meseleye, yara-
tıkların sadece en büyüklerini ve efendilerini tanık tutmaktadır.  
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 هــي المعرفــة بالقــرآن فقهــه وَمْنُســوِخه ومحكمــه ومتشــابهه وعربيتــه. وقــال قتــادة: 

الحكمــة الفقــه فــي القــرآن. وقالــه مجاهــد. وقــال مالــك: المعرفــة بالديــن والفقــه فيــه 

ــاع لــه. ووجــه الدليــل منهمــا ظاهــر.  واإلتب

وقــد ذكــر القرطبــي فــي تفســيره عــن بعــض الحكمــاء، أنــه ينبغــي لمــن 1 50]

أعطــي الحكمــة والقــرآن أن يرفــع نفســه وال يتواضــع ألهــل الدنيــا، ألن اهللّٰ تعالــى 

ســمى الدنيــا متاعــا قليــا، وســمى العلــم والقــرآن خيــرا كثيــرا. وقــال تعالــى: ﴿َشــِهَد 

ــوا اْلِعْلــِم َقٓاِئًمــا ِباْلِقْســِط﴾1. قــال فــي الكشــاف:  ــَه ِاالَّ ُهــَو َواْلَمٰلِٓئَكــُة َواُولُ ــُه اَلٓ ِاٰل ُ اَنَّ اهللّٰ

علــى  الشــهادة  فــي  المائكــة  ومــع  معــه  جمعهــم  اهللّٰ  أن  تعظيمهــم  فــي  »يكفيــك 

وحدانيتــه وعدلــه«. 

وقال ابن القيم:»وهذا يدل على فضل العلم وأهله من وجوه: 1 51]

أحدها: استشهادهم دون غيرهم من البشر. 

والثاني: اقتران شهادتهم بشهادته وشهادة مائكته. 

والثالــث: أن هــذا ِمــن تزكيتهــم وتعديلهــم، فــإن اهللّٰ ال يستشــهد مــن خلقــه إال 

العــدول. 

والرابــع: أنــه وصفهــم بأنهــم أولــو العلــم، وهــذا يــدل علــى اختصاصهــم بــه، وأنهــم 

أهلــه وأصحابــه ليــس بمســتعار لهــم.

الخامــس: أنــه تعالــى استشــهد بنفســه وهــو أجــل شــاهد، ثــم بخيــار خلقــه وهــم 

ــاده. ــاء مــن عب ــه والعلمـ مائكت

الســادس: أنــه استشــهدهم علــى أجــل مشــهود بــه وأعظمــه، وهــو شــهادة أن ال إلــه 

. والعظيــم القــدر إنمــا يشــهد علــى األمــر العظيــم أكابــر الخلــق وســاداتهم.  إال اهللّٰ

تتمة اآلية: ﴿... اَلٓ ِاٰلَه ِاالَّ ُهَو اْلَع۪زيُز اْلَح۪كيُم﴾ آل عمران: ]1.  1
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Noksanlıklardan uzak olan Allah, onların tanıklığını, inkârcıla-
ra karşı kesin bir delil kıldı. Onlar, Allah’ın birliğini gösteren ke-
sin deliller, âyetler ve kanıtlar konumundadırlar. Âyette meleklerin 
ve âlimlerin yaptığı bu tanıklığı içeren fiilin tekil olması ve onla-
rın tanıklığının bir başka fiille ona bağlanmaması (atfedilmemesi), 
sanki Yüce Allah’ın kendi birliğine onların dilleri üzerinden tanık-
lık etmesi, onları bu tanıklık hakkında konuşturması anlamına 
gelmektedir. Allah, kendisi için onların dilleriyle tanıklık etmiş 
olmaktadır. Bu ise, değerini Allah’tan başkasının idrâk edemeye-
ceği büyük bir üstünlüktür, fazilettir.” [İbnü’l-Kayyim: 1/48-49] 

[52] Yüce Allah şöyle buyuruyor: “Ey İman edenler! Allah’a, resûle ve 
sizden olan ulu’l-emre itaat ediniz.” [Nisâ 4/59] İbn Abbâs, “ulu’l-emr” 
âlimlerdir, diyor [İbn Kesîr, Tefsir, 1/519]. Yine Yüce Allah şöyle buyuru-
yor: “Şayet onu, Peygamber’e ve kendilerinden olan ulu’l-emre götürseler-
di…” [Nisâ 4/83] “Allah sana kitabı ve hikmeti indirdi ve bilmediklerini 
bildirdi.” [Nisâ 4/113] İbn Abbâs diyor ki: “Kitap peygamberliktir, hikmet 
ise sünnettir.” [Suyûtî, 2000: 2/568] 

[53] Allah buyuruyor: “…Ve Allah’ın size öğrettiklerinden kendileri-
ne öğrettiğiniz avcı hayvanların tuttukları (avlar), sizin için helâl kılındı.” 
[Maide 5/4] “Köpek değersiz ve pis bir varlıktır. Avlanma ilmiyle nitele-
nince, Allah onu şereflendirdi ve onun avını, yarattıklarının bedenlerinin 
yaşama sebebi kıldı.” [Karâfî, 2001: 1/28]

[54] Âyette şöyle buyurulmaktadır: “Ey Âdem’in çocukları! Size avret 
yerlerinizi örtecek giysi (libas) ve süslenecek elbise (rîş) verdik. Takvâ libası 
var ya işte o daha hayırlıdır.” [A‘râf 7/26] Âyetteki ‘libas’ kelimesi ile ilim 
kastedilmektedir, ‘rîş’ yakîn (kesin bilgi) manasınadır, ‘takvâ libası’ ise hayâ 
demektir [bk. Kurtubî, 1372: 7/184]. Yüce Allah buyuruyor: “Dilediğimiz 
kimselerin derecelerini yükseltiriz.” [En‘âm 6/83] (Abdullah) İbn Zubeyr 
(ö. 64/683) ve Zeyd b. Eslem (ö. 126/743) diyorlar ki: “Bu yükseltme 
dünyada ilimledir.” [Suyûtî, 2000; 3/310] Yüce Allah şöyle buyuruyor: 
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وأنــه ســبحانه جعــل شــهادتهم حجــة علــى المنكريــن، وهــم بمنـــزلة أدلتــه وآياتــه 

وبراهينــه الدالــة علــى توحيــده، وإفــراد الفعــل المتضمــن لهــذه الشــهادة الصــادرة 

مــن مائكتــه ومنهــم، ولــم يعطــف شــهادتهم بفعــل آخــر. فكأنــه ســبحانه شــهد 

علــى نفســه بالتوحيــد علــى ألســنتهم وأنطقهــم بهــذه الشــهادة، وكان هــو الشــاهد 

.» بهــا لنفســه وهــذا فضــل عظيــم ال يــدرك قــدره إال اهللّٰ

ــي 1 ]5] ُســوَل َواُوِل ــوا الرَّ َ َواَ۪طيُع ــوا اهللّٰ ٓــوا اَ۪طيُع ــَن ٰاَمنُ ــا الَّ۪ذي ــا اَيَُّه ٓ وقــال تعالــى: ﴿َي

أيضــا: وقــال  العلمـــاء.  هــم  األمــر  أولــي  عبــاس:  ابــن  قــال   .1﴾... ِمْنُكــْم   ااْلَْمــِر 

تعالــى: ِمْنُهــْم...﴾] وقــال  ااْلَْمــِر  اُوِلــي  َوِاٰلٓــى  ُســوِل  الرَّ ِاَلــى  وُه  َردُّ  ﴿...َوَلــْو 

ُ َعَلْيــَك اْلِكَتــاَب َواْلِحْكَمــَة َوَعلََّمــَك َمــا َلــْم َتُكــْن َتْعَلــُم ...﴾]. قــال ابــن  ﴿...َواَْنــَزَل اهللّٰ

عبــاس: الكتــاب النبــوة، والحكمــة الســنة.

ــا 1 ]5] ِممَّ ُموَنُهــنَّ  تَُعّلِ ۪بيــَن  ُمَكّلِ اْلَجــَواِرِح  ِمــَن  ْمُتــْم  َعلَّ ﴿...َوَمــا  تعالــى:  وقــال 

ــا اتصــف بعلــم  ُ... ﴾] »وذلــك أن الكلــب أخــّس األشــياء وأقذرهــا، فلمـ ــُم اهللّٰ َعلََّمُك

االصطيــاد شــرفه اهللّٰ وجعــل صيــده قوامــا ألجســاد خلقــه«. 

ِلَباًســا 1 ]5] َعَلْيُكــْم  اَْنَزْلَنــا  َقــْد  ٰاَدَم  َب۪نٓــي  ﴿َيــا  تعالــى:  قولــه  فــي  وقيــل 

و اليقيــن،  يعنــي  َو۪ريًشــا...﴾  و﴿...  العلــم  يعنــي  َســْوٰاِتُكْم...﴾5    يُــَوا۪ري 

َمــْن  َدَرَجــاٍت  ﴿...َنْرَفــُع  تعالــى:  وقــال  الحيــاء.  يعنــي   ﴾... التَّْقــٰوى  ﴿...َوِلَبــاُس 

ــاُء...﴾]. وقــال ابــن الزبيــر وزيــد بــن أســلم : بالعلــم فــي الدنيــا. قــال تعالــى: َنَشٓ

النساء:]5 .  1

النساء :]].  [
النساء: ]11.  [

المائدة: ].  [
األعراف: ]].  5

األنعام: ]]، و يوسف: ]].  [



64 BİRİNCİ BÖLÜM - İlim ve Eğitim Ahlâkı

5

10

15

“De ki benimle sizin aranızda şahit olarak Allah ve bir de kitap (Kur’ân) 
bilgisine sahip olanlar yeter.” [Ra‘d 13/43] Yüce Allah buyuruyor: “Allah, 
iman edenleri sabit söz (Kelime-i tevhid) sayesinde hem dünya hayatında 
hem de âhirette sağlamlaştırır.” [İbrahim 14/27] Şerh-i Kübrâ’da şöyle di-
yor: “Âyetteki ‘dünyada sağlamlaştırma’ ifadesi, sadece ‘hakkı kesin delil-
leriyle bilmek” anlamı taşaımaktadır.” [Senûsî, el-Kübrâ: 179] Yüce Allah 
buyuruyor: “Rabbin’in yoluna hikmetle ve mev’iza-i hasene ile davet et.” 
[Nahl 16/125] “Mûsâ, ona şöyle dedi: Sana öğretilen bilgilerden hakika-
ta ulaştıracak kadar bana öğretmen için seninle birlikte gelebilir miyim?” 
[Kehf 18/66] Yüce Allah buyuruyor: “Andolsun, nebilerden kimilerini ki-
milerine üstün kıldık.” [İsra 17/55] Zeyd b. Eslem, “Bu üstünlük, ilim-
ledir.” diyor. Yüce Allah buyuruyor: “De ki Rabbim! İlmimi artır.” [Tâhâ 
20/114] İbn Hacer Fethu’l-Bârî’de [1/141] de şöyle diyor: “Bu, ilmin üs-
tünlüğünü açıkça göstermektedir. Çünkü Yüce Allah, Peygamberinin baş-
ka bir şeyi değil de sadece mükellefin ibadetleri ve muameleleri konusunda 
bilmesi gereken dinî hususları bilmesini sağlayan şer’î ilmi artırmasını iste-
mektedir ki bunun dayanağı da tefsir, hadis ve fıkıhtır.”1

1 Kur’ân, bu âyette olduğu gibi ilmi, hiçbir kayıtla kayıtlamaksızın mutlak bir değer olarak sunmakta-
dır. Buna rağmen İbn Hacer onu “şer’î ilim” şeklinde kayıtlamaktadır. Bu, tartışılır. İlk asırlarda müs-
lümanların, “şer’î ilimler”, “dinî ilimler”, İslâmî ilimler”... gibi ifadeleri kullandıklarına rastlanmamakta-
dır; bunlar daha sonraki asırlara ait ifadelerdir. İlk asırlarda müslümanlar, ilim tasnifinde Kur’ân’ın tev-
hidî yaklaşımını benimsemişlerdir. Onların anlayışında “ilim” kavramı, şemsiye kavramdı; bütün ilimler 
bu kavramın altında kendi adlarıyla yerlerini alıyordu: hadis, fıkıh, tıp, hendese, astronomi vb. Gerçeği 
arama faaliyetleri olan ilimler arasında fark gözetmiyorlardı. Her ilim ve o ilimle uğraşan kişi/âlim, on-
ların nazarında aynı şekilde değerliydi. Astronomiyle ilgilenene de âlim diyorlardı, hadisle ilgilenene de. 
Bunlar arasında derece farkı görmüyorlardı. Dahası, camide hadis, fıkıh vb. dersler okutulduğu gibi, tıp, 
matematik, mantık, hatta astronomi vb. dersler de okutuluyordu. Alanların özelliklerinden kaynaklanan 
sebeplerle zamanla farklı mekânlarda öğretime gidilmiştir (Mesela tıp, hastanelerde öğretilmeye başlan-
mıştır). Kur’ân da mutlak ilimden söz etmekte, mutlak ilmi ve âlimi yüceltmektedir; ilimlerin aralarında 
fark görmemektedir.

 Dikkat edilirse, İslâm dünyasında yetişen âlimlerin, bugün birbirinden çok farklı kabul edilen uzman-
lık alanlarına birlikte sahip oldukları görülmektedir. Müfessir olan zat, aynı zamanda tıp konusunda 
devrinin ileri gelen uzmanı olabilmiştir. Onlar, varlık dünyası ne kadar iyi tanınırsa Kur’ân’ın o kadar 
doğru anlaşılacağını düşünüyor; tenzîlî kitap (Kur’ân) ile tekvînî kitabı (evren) birlikte okuyup anla-
maya çalışıyorlardı.

 Nitekim İbn Hacer’in bizzat kendisi, bu kitapta iki sayfa sonra “… Kim bir ilim arzusuyla bir yola 
girerse Allah ona cennetin yolunu kolaylaştırır. …” hadisinin izahında bu ifadelerinin aksine şunları 
söylemektedir: “Bu hadiste “tarîkan: bir yol” kelimesi ve “ilmen: bir ilim” kelimesi belirsiz/nekra 
kılındı ki dinî ilimlere ulaştıran yolu da kapsasın ve az olan da çok olan da onun içinde yer alsın.” 

 İslâm dünyasında, daha sonraki asırlarda yapılan ilim taksimleri, bir hayli sorunları beraberinde getir-
miştir. Bunların tartışılması, irdelenmesi suretiyle mevcut kafa karışıklığının giderilmesi gerekmekte-
dir. Artık bilimlerin, “dinî olanlar” ve “dinî olmayanlar” şeklinde kesin bir ayrıma tâbi tutulmasının 
pek de İslâmî bir yaklaşımı yansıtmadığı ve yarar sağlamadığı söylenebilir (çev.).



65Bülûğu Aksa’l-Merâm

5

10

ِ َشــ۪هيًدا َبْي۪نــي َوَبْيَنُكــْم َوَمــْن ِعْنــَدُه ِعْلــُم اْلِكَتــاِب﴾1. وقــال تعالــى:﴿  ﴿... ُقــْل كٰفــى ِبــاهللّٰ

ــى  ــرى: »وال معن ــال فــي شــرح الُكْب ــِت...﴾]. وق ــْوِل الثَّاِب ــوا ِباْلَق ــَن ٰاَمنُ ُ الَّ۪ذي ــُت اهللّٰ يَُثّبِ

ــَك  للتثبيــت فــي الدنيــا إال معرفــة الحــق ببرهانــه«. وقــال تعالــى: ﴿اُْدُع ِاٰلــى َســ۪بيِل َربِّ

ــِن  َم ــى اَْن تَُعّلِ ــَك َعٰلٓ ــْل اَتَِّبُع ــال تعالــى: ﴿...َه ــَنِة ...﴾]وق ِباْلِحْكَمــِة َواْلَمْوِعَظــِة اْلَحَس

ــَن َعٰلــى َبْعــٍض...  ــا َبْعــَض النَِّبّي۪ ْلَن ْمــَت ُرْشــًدا﴾]. وقــال تعالــى: ﴿...َوَلَقــْد َفضَّ ــا ُعّلِ ِممَّ

﴾5. قــال زيــد ابــن أســلم: بالعلــم. وقــال تعالــى: ﴿ ...َوُقــْل َرّبِ ِزْد۪نــي ِعْلًمــا﴾]. قــال 

ــى  ــة فــي فضــل العلــم ألن اهللّٰ تعال ــاري: »هــذا واضــح الدالل ــح الب ــن حجــر فــي فت اب

لــم يأمــر نبيــه بطلــب االزديــاد مــن شــيء إال مــن العلــم الشــرعي الــذي يفيــد معرفــة 

ــه، ومــدار ذلــك علــى  ــه ومعامات ــه فــي عبادات مــا يجــب علــى المكلــف مــن أمــر دين

التفســير والحديــث والفقــه«.

الرعد: ]].  1
إبراهيم: ]].  [
النحل: 5]1.  [
الكهف: ]].  [
اإلسراء 55.  5

طه: ]11.  [
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[55] Yüce Allah buyuruyor: “Bilmiyorsanız ilim sahiplerine sorunuz.” 
[Nahl 16/43] Buna göre Allah, âlimlere başvurmayı, onlara sormayı gerekli 
kılmıştır. Yüce Allah buyuruyor: “Andolsun biz Dâvûd’a ve Süleyman’a ilim 
verdik. Onlar, ‘Hamd, bizi mümin kullarının birçoğundan üstün kılan Al-
lah’a mahsustur.’ dediler.” [Neml 27/15] Allah Teâlâ, Dâvûd ve Süleyman’a 
(a.s.) dünya ve âhiret nimetlerinden sayılamayacak kadar verdiği hâlde, âyet-
te bunlardan sadece ilmi dile getirdi. Amacı, ilmin bütün bu nimetlerin aslı 
olduğuna dikkat çekmektir. Birisi de şöyle diyor: “Söz konusu âyette, ‘fâ’ ile 
değil de ‘vav’ ile ‘ve Kâlâ’ (Dâvûd ve Süleyman’ın her ikisi dediler) dedi. Çün-
kü ‘fâ’ getirseydi (‘fe Kâlâ’ deseydi), o durumda senin, ‘feşukran /(Bu iyiliğin 
için) teşekkür ederim’ sözünün konumunda olurdu. Yani şükür, o ikisinin 
bu sözlerinden başkası olmazdı. ‘Fâ’ getirdiğinde sadece buna şükrettikleri 
vehmedileceğinden dolayı ‘vav’a dönüldü.” [Tunbuktî, 1992: 19]

[56] Yüce Allah, Hz. Süleyman’dan (a.s.) naklen Hüdhüd’ün durumu 
hakkında şöyle buyuruyor: “Süleyman kuşları gözden geçirdi ve ‘Hüdhüd’ü 
niçin göremiyorum; yoksa kayıplara mı karıştı?’ diye sordu. Bana (neden 
burada olmadığına dair) apaçık bir delil getirmedikçe onu (Hüdhüd) şid-
detli bir şekilde cezalandıracağım, ya da boğazlayacağım.” Hüdhüd gelin-
ce de (Süleyman’a) şöyle dedi: ‘Senin bilmediğin şeyi öğrendim.’” [Neml 
27/20-22] Karâfî şunu diyor: “Saltanatının büyüklüğü ve meclisinin heybe-
tine rağmen Melik ve Deyyan’ın elçisi ve o zamanın ahalisinin efendisi olan 
Hz. Süleyman’ın huzurunda Hüdhüd, bildikleri sebebiyle şahsen büyüdü 
ve göğsü kabardı. Şayet ilim, yerden Süreyya yıldızına yükseltmeseydi Hüd-
hüd Hz. Süleyman’ın katında azametli olamazdı. O kadar ki Hz. Süleyman, 
Hüdhüd’ü Belkıs’a elçi olarak göndermek suretiyle, cezasını değerli ikramla 
değiştiriverdi. Üstelik bunlar, Hüdhüd, kendisini Allah’ın Peygamberi’nin 
cezalandırmaya kararlı olduğunu duyunca tamamen unutulup kaybolmayı 
temenni ettikten sonra oldu.” [Karâfî, 2001: 1/23-24. Tasarrufla.]

[57] Yüce Allah şöyle buyuruyor: “Bu (misalleri) ancak ilim sahipleri 
düşünüp anlayabilirler.” [Ankebût 29/43] Câbir  (b. Abdullah el-Ensârî 
ö. 74/693  veya 78/697) Hz. Peygamber’den (s.a.) naklen şöyle diyor: 
“Âlim, Allah’ın hakkını kavrayıp O’na itaat eden ve O’na karşı gelmek-
ten uzak durandır.” Yüce Allah buyuruyor: “Allah’a, kullarından ancak 
âlimler derin saygı (haşyet) duyarlar.” [Fâtır 35/28] İbn Abbâs diyor ki: 
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ــوَن﴾1، »فأوجــب 1 55] ــْم اَل َتْعَلُم ــِر ِاْن ُكْنُت ْك ــَل الّذِ ــُلٓوا اَْه َٔ ــى: ﴿...َفْسـ ــال تعال وق

اهللّٰ ســؤالهم والرجــوع إليهــم«. وقــال تعالــى: ﴿َوَلَقــْد ٰاَتْيَنــا َداُوَد َوُســَلْيٰمَن ِعْلًمــا َوَقــااَل 

ــى  ــارك وتعال ــإن اهللّٰ تب ــَن﴾ ] ف ــاِدِه اْلُمْؤِم۪ني ــْن ِعَب ــٍر ِم ــى َك۪ثي ــا َعٰل َلَن ــ۪ذي َفضَّ ِ الَّ ــُد هلِلّٰ اْلَحْم

أعطــى لــداود وســليمان عليهمــا الصــاة والســام مــن نعــم الداريــن مــا ال يدخــل 

تحــت حصــر، ولــم يذكــر مــن ذلــك إال العلــم لينبــه علــى أن العلــم أصــل لذلــك كلــه. 

وقــال بعضهــم: »وإنمـــا قال ﴿َوَقــااَل﴾ بالــواو دون الفــاء، ألنــه لــو أتــى بالفــاء كان 

ــزلة قولــك فشــكرا، ويكــون الشــكر هــو قولهمــا ذلــك ال غيــر، فعــدل إلــى الــواو  بمنـ

لمــا يتوهــم مــن الفــاء مــن االقتصــار علــى الشــكر علــى ذلــك«. 

َبنَُّه 1 ]5] وقــال تعالــى حكايــة عــن ســليمان عليـــه الســام فــي أمـــر الهدهــد: ﴿اَلَُعّذِ

قــال: الهدهــد  جــاء  فلمــا  ُم۪بيــٍن﴾  ِبُســْلَطاٍن  ــي  َلَيْأِتَينّ۪ اَْو  اَلاَْذَبَحنَّــُهٓ  اَْو  َشــ۪ديًدا   َعَذاًبــا 

﴿...اََحْطــُت ِبَمــا َلــْم تُِحــْط ِبــ۪ه...﴾] علمـــا، قــال: »واشــتدت نفســه واتســع صــدره 

ــان، مــع عظــم ملكــه  قــوة بمــا علمــه، علــى ســيد أهــل الزمــان، ورســول الملــك الدي

وهيبــة مجلســه، فلــوال أن العلــم يرفــع مــن الثــرى إلــى الثريــا، لمــا عظــم الهدهــد عنــد 

ــة باإلكــرام النفيــس، بعــد  ــه العقوب ــان، حتــى جعلــه رســوال إلــى بلقيــس، وأبدل سليمـ

ــه«. ــي اهللّٰ عــزم علــى عقوبت ــن ســمع أن نب ــو كان نســّيا منســيا، حي ــود أن ل أن كان ي

[5[ 1 Ġ جابـــر  اْلَعاِلُمــوَن...﴾] قـــال  ِاالَّ  ــا  َيْعِقُلَهٓ ﴿...َوَمــا  تعالــى:  وقــال 

عــن النبــيṠ : »العالــم مــن عقــل عــن اهللّٰ فعمــل بطاعتــه وانتهــى عــن معصيتــه«. 

عبــاس: ابــن  قــال  ــُؤا...﴾5  اْلُعَلٰمٓ ِعَبــاِدِه  ِمــْن   َ اهللّٰ َيْخَشــى  ﴿...ِانََّمــا  تعالــى:  وقــال 

النحل: ]].  1
النمل: 15.  [

النمل: 1] -]].   [
العنكبوت: ]].  [

فاطر: ]].  5
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“Allah’tan, ancak O’nun kudret ve saltanatını bilen kimseler korkarlar; on-
lar âlimlerdir.” [Askalânî, 1379: 1/161] İlim, derin saygıdan kaynaklanan 
korkunun (haşyet) esası ve sebebidir. Hz. Peygamber’den (s.a.) nakledili-
yor: “Allah’a haşyet duymak, her hikmetin başıdır.” [el-Kudâ‘î, 1986: 41] 
Yine Hz. Peygamber (s.a.) buyuruyor: “Hikmetin başı, Allah korkusudur.” 
[Beyhakî, Şu‘abü’l-Îmân, 743] Mesrûk diyor ki “Haşyet duymak, kişiye 
ilim olarak yeter.” [İbn Abdülber, 1422: 1/569].

[58] Yüce Allah buyuruyor: “Allah’a haşyet duyan, öğüt alacaktır.” [A’lâ 
87/10] Bu (ödüller), Rabbi’ne haşyet duyan kimse içindir.” [Beyyine 98/8] 
Doğrusu haşyet, ilmi gerektirmektedir. Kanıt olarak şöyle diyebilirsin: “Ya-
ratıkların en hayırlısı, Allah’a haşyet duyan kimsedir. Allah’a haşyet duyan 
herkes, âlimdir. Öyleyse, yaratıkların en hayırlısı âlimdir.” Küçük önerme-
nin delili şudur: “İman edip salih ameller işleyenler var ya işte onlar, yaratık-
ların en hayırlılarıdır.” [Beyyine 98/7] Bu âyet, haşyetin yaratıkların en ha-
yırlısına ait olduğunu ortaya koymaktadır ve o, talep edilendir (matluptur). 

[59] Büyük önermenin delili ise şu âyettir: “Allah’a, kullarından ancak 
âlimler derin saygı duyarlar (haşyet).” [Fâtır 35/28] Bu delil, Allah’a karşı 
haşyet duyan her kişi âlim olacağı için, “haşyet”i hasr yaparak (özgülemek 
suretiyle) her âlime nispet etmektedir. Ve o, talep edilendir.

[60] Hz. Peygamber (s.a.) şöyle buyuruyor: “Sizin Allah’ı en iyi bile-
niniz, O’na karşı en fazla haşyet duyanınızdır.” [Münâvî, 1356: 5/490] 
Rabi’ b. Enes (ö. 39/659) diyor ki “Allah’a karşı haşyet duymayan kimse, 
âlim değildir.” [Kurtubî, 1372: 4/343] Ve “İnnemâ yahşâ …” [Fâtır 35/28] 
âyetindeki “innemâ” kelimesi, haşyeti âlimlere tahsis etmek içindir, yoksa 
onlara hasr etmek için değildir.1

[61] Zemahşerî (ö. 538/1143) şunları söylüyor: “Eğer sen, ‘Allah’a, kul-
larından ancak âlimler derin saygı (haşyet) duyarlar.’ [Fâtır 35/28] âyetin-
deki Allah kelimesini özne, ulemâ kelimesini ise düz nesne olarak oku-
yanın kıraatının anlamı nedir?”, dersen, şunu derim: Bu kıraatta haşyet, 
istiaredir. Anlamı şudur: Allah, sadece âlimleri yüceltir ve onları büyültür 
(saygın kılar).” [Keşşâf, 3/308] O kıraat, Ömer b. Abdülaziz’in kıraatıdır ve 
Ebû Hanîfe’den nakledilmektedir.2

1 Buna göre, her âlim Allah’a karşı derin saygı (haşyet) duyar; ama her derin saygı duyan mutlaka âlim 
değildir (çev.).

2 Bu kıraata göre âyetin meâli şudur: “Allah, kullarından sadece âlimlere haşyet duyar.” (çev.)
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 »إنمـــا يخــاف اهللّٰ مــن علــم قدرتــه وســلطانه وهــم العلمــاء« انتهــى. والعلــم رأس 

الخشــية وســببها. روي عــن النبــي Ṡ أنــه قــال: »خشــية اهللّٰ رأس كل حكمــة«. وقــال 

«. قــال مســروق: كفى بالمــرء علمـــا أن يخشــى.   Ṡ: »رأس الحكمــة مخافــة اهللّٰ

كَُّر َمــْن َيْخٰشــى﴾1. وقــال تعالى﴿...ٰذِلــَك ِلَمــْن َخِشــَي 1 ]5] وقــال تعالــى: ﴿َســَيذَّ

َربَّــُه﴾]  فــإن الخشــية تســتلزم العلــم. ولــك أن تقــول علــى جهــة البرهــان: »خيــر البريــة 

، وكل مــن يخشــى اهللّٰ عالــم ينتــج خيــر البريئــة عالــم. دليــل الصغــرى:  مــن يخشــى اهللّٰ

فأثبــت  اْلَبِريَّــِة﴾] اآليــة.  َخْيــُر  ُهــْم  اُوٰلِٓئــَك  اِلَحــاِت  الصَّ َوَعِمُلــوا  ٰاَمنُــوا  الَّ۪ذيــَن  ﴿ِانَّ 

المطلــوب.  وهــو  البريــة  لخيــر  الخشــية 

ــه أضــاف 1 ]5] ــُؤا...﴾] فإن ــاِدِه اْلُعَلٰمٓ ــْن ِعَب َ ِم ــا َيْخَشــى اهللّٰ ــل الكبرى﴿...ِانََّم ودلي

الخشــية إلــى كل عالــم علــى وجــه الحصــر، ليكــون كل مــن يخشــى اهللّٰ عالمــا، وهــو 

المطلــوب«. 

وقــال Ṡ : »أعلمكــم بــاهللّٰ أشــدكم لــه خشــية« . وقــال الربيــع بــن أنــس: 1 0]]

»مــن لــم يـــخش اهللّٰ فليــس بعالــم« . و “ِانََّمــا” فــي قولــه تعالــى: ﴿...ِانََّمــا َيْخَشــى 

للعلمــاء ال للحصــر.     َ...﴾ تخصيــص  اهللّٰ

قــال الزمخشــري: »فــإن قلــت: فمــا وجــه قــراءة مــن قــرأ: ﴿...ِانََّمــا َيْخَشــى 1 1]]

ــُؤا...﴾ برفــع اســم الجالــة ونصــب العلمــاء، وهــي قــراءة عمــر  ــاِدِه اْلُعَلٰمٓ ــْن ِعَب َ ِم اهللّٰ

بــن عبــد العزيــز، وتحكــى عــن أبــي حنيفــة. قلــت: الخشــية فــي هــذه القــراءة اســتعارة 

.» والمعنــى إنمـــا يـــجلهم ويعظمهــم اهللّٰ

األعلى: 10.  1
البينة: ].  [
البينة:].  [

فاطر: ]].  [
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[62] Yüce Allah şöyle buyuruyor: “Bilenlerle bilmeyenler hiç denk olur 
mu?” [Zümer 39/9] Bu âyette iki delil bulunmaktadır:

1. Birinci delil, bilenlerle bilmeyenlerin arasında eşitliğin olmamasıdır. 
Bu, âlimin, âlim olmayandan mutlak üstünlüğünün açıkça belirtil-
mesidir. Bil ki Yüce Allah azîz kitabında birçok yerde eşitliğin ol-
madığını dile getirmekte ve o eşitsizliklerin hepsi, gerçekte ilimden 
kaynaklanmaktadır. Onlardan birisi, bu zikrettiğimiz âyettir ve o, 
açıkça ilim hakkındadır. İkincisi şu âyetlerdir: “Kör ile gören bir 
değildir. Karanlık ile aydınlık da eşit olmaz. Gölge ile sıcak da bir ol-
maz.” [Fâtır 35/19-21] Bunlar, âlim ile cahilin misalleridir. Yüce Al-
lah’ın şu âyeti de böyledir: “Ölülerle diriler de müsavi olmaz.” [Fâtır 
35/22] Bu, ilmi ve zikri (hatırlatmayı) kabul eden ile bunu kabul 
etmeyen kimselerin temsilidir. Üçüncüsü, Yüce Allah’ın şu sözüdür: 
“Cehennem ehli ile cennet ehli denk olmaz.” [Haşr 59/20] Mümin-
ler cennet ehli olarak birçok kez “âlimler” olarak nitelendirilmiştir. 
Kâfirler de, cehennem ehli olarak birçok kez “cahiller” olarak nite-
lendirilmiştir. Dördüncüsü, Yüce Allah’ın şu sözüdür: “Habis (pis) 
ile tayyip (temiz) bir olmaz.” [Mâide 5/100] Habis, haram olandır; 
tayyip ise helâl olandır. Bu ise, ancak ilimle bilinir.

2. İkinci delil, Yüce Allah’ın âyetteki şu sözüdür: “Ancak akıl sahipleri 
bunları düşünüp öğüt alır.” [Zümer 39/9] Bu âyette, ilmin şerefini 
gösteren delil vardır. Zira âyetteki “elbab” akıllar demektir ve akıl ya 
ilimdir, ya da ilmin kaynağıdır (aslıdır). Âyetteki “tezekkür (düşü-
nüp öğüt alma)”, ilme götürür. Yüce Allah buyuruyor: “(İnsanları) 
Allah’a çağıran, salih ameller işleyen ve ‘Ben müslümanlardanım’ 
diyenden daha güzel sözlü kimdir?”[Fussilet 41/33] “Haydi! Bana 
bundan önce bir kitap veya bir ilim kalıntısı getirin!” [Ahkaf 46/4] 
Süfyân b. Uyeyne (ö. 198/813) diyor ki “âyetteki ‘ilim kalıntısı’, pey-
gamberlerden rivayet anlamındadır.” Yüce Allah şöyle buyuruyor:  
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وقــال تعالــى: ﴿...َهــْل َيْســَتِوي الَّ۪ذيــَن َيْعَلُمــوَن َوالَّ۪ذيــَن اَل َيْعَلُمــوَن...﴾1 فــي 1 ]]]

هــذه اآليــة دليــان.

ــح  ــن ال يعلمــون، وهــذا تصري ــن يعلمــون والذي ــن الذي أحدهمــا: نفــي المســاواة بي

بفضيلــة العلــم علــى غيــر العالــم مطلقــا. واعلــم أن اهللّٰ تعالى قــد ذكر في كتابه العزيز 

نفــي المســاواة فــي غيــر مــا موضــع، وكلهــا فــي الحقيقــة ترجــع إلــى العلــم، أحدهــا 

ــَتِوي  ــا َيْس ــه تعالى:﴿َوَم ــي: قول ــم صريحــا. والثان ــي العل ــاه وهــو ف ــذي ذكرن هــذا ال

ــلُّ َواَل اْلَحــُروُر﴾] فهــذه  ااْلَْعٰمــى َواْلَب۪صيــُر * َواَل الظُُّلَمــاُت َواَل النُّــوُر * َواَل الظِّ
أمثلة للعالم والجاهل وكذلك قوله تعالى: ﴿َوَما َيْسَتِوي ااْلَْحَيٓاُء َواَل ااْلَْمَواُت...﴾    

]وهــذا تـــمثيل لمــن قبــل العلــم والذكــر ومــن لــم يقبــل ذلــك. الثالــث: قولــه تعالــى: 

ي اَْصَحــاُب النَّــاِر َواَْصَحــاُب اْلَجنَّــِة...﴾] وقــد جــاء وصــف المؤمنيــن  ﴿اَل َيْســَت۪وٓ

بالعالميــن كثيــرا وهــم أصحــاب الجنــة، ووصــف الكافريــن بالجاهليــن كثيــرا وهــم 
ــُب...﴾5  أصحــاب النــار. والرابــع: قولــه تعالــى: ﴿ُقــْل اَل َيْســَتِوي اْلَخ۪بيــُث َوالطَّّيِ

والخبيــث الحــرام والطيــب الحــال وذلــك ال يعــرف إال بالعلــم.

ــُر اُولـُـوا ااْلَْلَبــاِب﴾] وفيهــا دليــل  الدليــل الثانــي مــن اآليــة قولــه تعالــى: ﴿...ِانََّمــا َيَتَذكَّ

علــى شــرف العلــم، إذ األلبــاب العقــول، والعقــل إمــا العلــم، أو أصــل العلــم. 

ــا ِاَلــى  ــْن َدَعٓ والتذكــر طريــق إلــى العلــم. وقــال تعالــى: ﴿َوَمــْن اَْحَســُن َقــْواًل ِممَّ

ا اَْو اََثــاَرٍة  ِ َوَعِمــَل َصاِلًحــا...﴾] وقــال تعالــى: ﴿۪ايُتو۪نــي ِبِكَتــاٍب ِمــْن َقْبــِل ٰهــَذٓ اهللّٰ

بــن عيينــة هــي الروايــة عــن األنبيــاء .وقــال تعالــى: ِعْلــٍم...﴾] قــال ســفيان  ِمــْن 

الزمر: ].  1
فاطر: ]1-1].  [

فاطر: ]].  [
الحشر: 0].  [

المائدة: 100.  5
الرعد: ]1، والزمر: ]  [

فصلت: ]] .  [
األحقاف: ].  [
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“Allah, sizden iman edenlerle kendilerine ilim verilenlerin derecele-
rini yükseltir.” [Mücadele 58/11] İbn Hacer şöyle diyor: “Bu âyetin 
tefsirinde denilmiştir ki “Allah, âlim mümini âlim olmayan mümin-
den üste çıkarır. Derecelerin yüksekliği, üstünlüğü gösterir. Zira üs-
tünlükten murat, sevabın çokluğu ve derecelerin yüksekliğidir.” [İbn 
Hacer, 1379: 1/141] Abdullah İbn Mes‘ûd bu âyeti okuduğu zaman 
şöyle derdi: “Ey İnsanlar! Bu âyeti anlayın; sizi mutlaka çalışmaya is-
teklendirecektir. Yüce Allah Levh-i Mahfûz ile âlimlerin kalplerinin 
arasını yakınlaştırmıştır.” Yüce Allah şöyle buyuruyor: “Doğrusu o, 
Levh-i Mahfûz’da bulunan şanlı bir Kur’ân’dır.” [Burûc 85/21-22] 
“Hayır; Kur’ân, kendilerine ilim verilenlerin gönüllerinde yerleşen 
apaçık âyetlerdir.” [Ankebût 29/49] 

[63] Yüce Allah’ın ilme kasem etmesi de, onun şerefini göstermekte-
dir. Şöyle buyuruyor: “Nûn. Kalem’e ve (onunla) yazılanlara andolsun” 
[Kalem 68/1] “Yaratan, insanı alaktan (asılıp tutunan zigottan) yaratan 
Rabbin’in adıyla oku! Oku! Kalemle öğreten, insana bilmediğini öğreten 
Rabbin en büyük kerem sahibidir.” [Alak 96/1-5] Bilginler dediler ki alak-
tan yaratma ile kalemle öğretme ve ilim öğretme arasındaki münasebetin 
anlamı şudur: İnsanın en aşağı mertebesi, alaka olmasıdır. En üst mertebesi 
ise, âlim olmasıdır. İnsanı en değersiz mertebe olan “alak”lıktan en şerefli 
mertebe olan “ilim mertebesi”ne nakletmesi suretiyle Allah insana lutufta 
bulunmuştur. Onda bir diğer yön var ki o da şudur: Yüce Allah, “en büyük 
kerem sahibi” olmakla övülmesinin peşinden “ilim öğretme” ile övüldü. 
Bu, şeref ve üstünlükte son sınırdır. Yüce Allah, ilmi peygamberlerinde 
şerefli durumlar için sebep kılmış ve Azîz Kitabı’nda, buna yer vermiştir. 
Hz. Âdem’e bütün isimleri öğretmiş olması, bunlardandır. Bu, melekler 
tarafından onun selâmlanmasının sebebi oldu. O isimler, yaratıkların isim-
leridir. Öyleyse kim yaratanın isimlerini bilirse Rabbinin selâmına ermeyi 
hak eder. O selâm, Yüce Allah’ın şu sözüdür: “Merhametli Rabbin katın-
dan onlara selâm vardır.” [Yâsîn 36/58] Allah’ın Hızır’a (a.s.) feraset ilmini 
öğretmesi de bunlardandır. Şöyle buyuruyor: “Ona katımızdan ilim öğ-
rettik.” [Kehf 18/65] Bu, öğretmesi için Mûsâ ve Yûşa’nın onun peşinden 
gitmesine, kendisiyle birlikte olmasına sebep oldu. O, Yüce Allah’ın şu 
sözüdür: “Mûsâ ona, ‘Sana öğretileni hayra götüren bir bilgi olarak bana 
öğretmen için peşinden gelebilir miyim?’ dedi.” [Kehf 18/66] 
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ُ الَّ۪ذيــَن ٰاَمنـُـوا ِمْنُكــْم َوالَّ۪ذيــَن اُوتُــوا اْلِعْلــَم َدَرَجــاٍت﴾1. قــال ابــن حجــر:  ﴿... َيْرَفــِع اهللّٰ

»قيــل فــي تفســيرها يرفــع اهللّٰ المؤمــن العالــم علــى المؤمــن غيــر العالــم. ورفعــة 

الدرجــات تــدل علــى الفضــل، إذ المــراد بــه كثــرة الثــواب ورفعــة الدرجــات« انتهــى. 

وكان عبــد اهللّٰ بــن مســعود إذا قــرأ هــذه اآليــة يقــول: »يــا أيهــا النــاس افهمــوا هــذه 

ــن  ــوح المحفــوظ وبي ــن الل ــى بي ــرن اهللّٰ تعال ــد ق ــي العمــل، وق ــَبنَُّكْم ف ــة وْلُتـرِغـ اآلي
صــدور العلمــاء«. فقــال تعالــى: ﴿َبــْل ُهــَو ُقــْرٰاٌن َم۪جيــٌد * ۪فــي َلــْوٍح َمْحُفــوٍظ﴾] 

اْلِعْلــَم...﴾].  اُوتُــوا  الَّ۪ذيــَن  ُصــُدوِر  ۪فــي  َنــاٌت  َبّيِ ٰاَيــاٌت  ُهــَو  ﴿َبــْل  تعالــى:  وقــال 

وممــا يــدل علــى شــرفه أن اهللّٰ تعالــى أقســم بــه، فقــال: ﴿ٓن َواْلَقَلــِم َوَمــا 1 ]]]

ْنَســاَن َما  ــَم ِباْلَقَلِم * َعلََّم ااْلِ َيْســطُُروَن﴾] وقــال تعالــى: ﴿ ِاْقــَرْأ َوَربُّــَك ااْلَْكــَرُم * اَلَّــ۪ذي َعلَّ

َلــْم َيْعَلــْم﴾5. قالــوا وجــه المناســبة بيــن الخلــق مــن العلــق، والتعليــم بالقلــم، وتعليــم 

العلــم، أن أدنــى مراتــب اإلنســان كونــه علقــة، وأعاهــا كونــه عالمــا، فــاهللّٰ تعالــى 

امتــّن علــى اإلنســان بنقلــه مــن أخــس المراتــب وهــي العلقيــة إلــى أشــرف المراتــب 

عقــب  العلــم  بتعليــم  تمــّدح  تعالــى  اهللّٰ  أن  وهــو  آخــر،  وفيــه وجــه  العلــم.  وهــي 

تمدحــه، بكونــه األكــرم وذلــك غايــة فــي الشــرف والفضــل. وقــد جعــل اهللّٰ تعالــى 

العلــم فــي أنبيائــه ســببا ألحــوال شــريفة، فضّمــن ذلــك كتابــه العزيــز. فمنهــا أنــه علــم 

آدم األســماء كلهــا، وكان ذلــك ســببا لتحيــة المائكــة، وهــي أســماء المخلوقــات، 

 فمــن علــم أســماء الخالــق وصفاتــه حقيــق أن يجــد تحّيــة ربــه. وهــي قولــه تعالــى:

الفراســة، فقــال:  الخضــر علــم  عّلــم  نــه  أ ومنهــا  ﴿َســَاٌم َقــْواًل ِمــْن َرّبٍ َر۪حيــٍم﴾]. 

ْمَنــاُه ِمــْن َلُدنَّــا ِعْلًمــا﴾] فــكان ذلــك ســببا لتبعيــة موســى ويوشــع للتعليــم منــه، وهو  ﴿...َوَعلَّ

َمــِن...﴾] اآليــة. قولــه تعالــى: ﴿...َهــْل اَتَِّبُعــَك َعٰلـٓـى اَْن تَُعّلِ

المجادلة: 11.  1
البروج: 1]- ]].  [

العنكبوت: ]].  [
القلم: 1.  [

العلق: ]- ]- 5.  5
يس: ]5.  [

الكهف، اآلية: 5].   [
الكهف: ]].  [
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[64] Öyleyse, kim hakikat ilmine/bilgisine sahip olursa Yüce Allah’ın 
şu sözünün kapsamına girmeye layık olur: “İşte onlar, Allah’ın, nimetine 
eriştirdikleriyle beraberdirler” [Nisâ 4/69] Allah, Hz. Yûsuf ’a (a.s.) rüya 
yorumunu öğretti: “Ona rüyaların yorumunu öğrettik.” [Yûsuf 12/21] Bu, 
onun hapisten çıkmasına, yetki elde etmesine ve ailesiyle bir araya gelme-
sine neden oldu. Hâl böyleyken Allah’ın azîz Kitabı’nın tefsirini bilmek, 
şüphelerin hapsinden kurtulmaya, darusselâmda (cennette) makam elde 
etmeye ve Rahmân’ın himayesinde aile ve kardeşlerle bir araya gelmeye 
nasıl sebep olmaz?

b. Sünnetten ve Bilginlerin Sözlerinden Deliller

[65] Tirmizî (ö. 279/892) Kays b. Kesîr’den naklediyor: Adamın bi-
ri Medine’den Şam’da bulunan Ebu’d-Derdâ’nın huzuruna geldi. “Seni tâ 
buraya getiren nedir?” diye sorunca dedi ki “Bir hadis. Onu senin Resûlul-
lah’tan (s.a.) naklettiğin bana ulaştı.” Ebu’d-Derdâ, “Herhangi bir ihtiyaç 
için gelmedin mi?” diye sorunca, “Hayır!” dedi. “Yani sadece bu hadis için 
mi geldin?” diye sorunca da, “Evet” dedi. Ebu’d-Derdâ şunu dedi: “Resû-
lullah’tan (s.a.) işittim şöyle buyurdu: ‘Kim ilim arzusuyla bir yola girerse, 
Allah onun sebebiyle o kişiyi cennetin yoluna sokar.’” [Tirmizî, “İlim”, 19] 

[66] Müslim, Ebû Dâvûd, Tirmizî, İbn Mâce, Nesâî, İbn Hibbân ve 
el-Hâkim’in, ki o Buhârî ve Müslim’in şartlarına göre sahih olduğunu söy-
lemiştir, Ebû Hüreyre’den rivayet ettiklerine göre Resûlullah (s.a.) şöyle bu-
yurmuştur: “Kim bir müslümandan dünya sıkıntılarından birini giderirse 
Allah da ondan kıyamet günü sıkıntılarından birini giderir. Kim de bir müs-
lümanın ayıbını örterse Allah da onun ayıbını dünya ve âhirette örter. Kul, 
kardeşinin yardımında olduğu müddetçe Allah da o kulun yardımında olur. 
Kim ilim arzusuyla bir yola girerse Allah ona cennetin yolunu kolaylaştırır. 
Bir topluluk Allah’ın evlerinden birinde Allah’ın kitabını okumak, onu ken-
di aralarında birlikte anlamaya çalışmak üzere toplandıklarında mutlaka he-
men onları melekler kuşatır, onlara sekine (kalp huzuru) iner ve onları Allah 
kendi katındakilerin huzurunda anar. Kendisini bilgisinin geride bıraktığı 
kimseyi, soyu sopu ileri geçiremez.” [Müslim, “Zikr ve Dua”, 38]
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تعالــى:1 ]]] قولــه  فــي  مندرجــا  يكــون  أن  حــري  الحقيقــة  ِعْلــَم  َعِلــَم  فمــن    
ُ َعَلْيِهــْم...﴾1. وعّلــم يوســف تأويــل الرؤيــا فقال:﴿...  ﴿...َفاُوٰلِٓئــَك َمــَع الَّ۪ذيــَن اَْنَعــَم اهللّٰ

وَنْيلــه  الســجن،  مــن  لخروجــه  ســببا  فــكان  ااْلََحا۪ديــِث...﴾].  َتْأ۪ويــِل  ِمــْن  َمــُه  َوِلنَُعّلِ

الُملــك، واجتماعــه بأهلــه. فكيــف ال يكــون مــن علــم تفســير كتابــه العزيــز ســببا 

للنجــاة مــن حبــس الشــبهات، ونيلــه الملــك فــي دار الســام واالجتمــاع باألهــل 

واإلخــوان فــي جــوار الرحمــن.

وروى الترمــذي عــن قيــس بــن كثيــر قــال: قــدم رجــل مــن المدينــة علــى أبــي 1 5]]

الــدرداء وهــو بدمشــق، قــال: مــا أقدمــك هــا هنــا؟ قــال: حديــث بلغنــي أنــك حدثتــه عــن 

رســول اهللّٰ Ṡ . قــال: أمــا جئــت لحاجــة؟ قــال: ال. قــال: مــا جئــت إال فــي طلــب هــذا 

الحديــث. قــال: نعــم. قــال: »فإنــي ســمعت رســول اهللّٰ Ṡ يقــول: »مــن ســلك طريقــا 

يبتغــي فيــه علمــا ســلك اهللّٰ بــه طريقــا إلــى الجنــة« .

و روى مســلم وأبــو داود والترمــذي وابــن ماجــه والنســائي وابــن حبــان 1 ]]]

  Ṡ ّٰوالحاكــم وقــال صحيــح علــى شــرطهما عــن أبــي هريــرة قــال: قــال رســول اهلل

ــة مــن كــرب يــوم  ــا، نفــس اهللّٰ عنــه كرب ــة مــن كــرب الدني : »مــن نفــس عــن مســلم كرب
القيامــة، ومــن ســتر مســلما ســتره اهللّٰ فــي الدنيــا واآلخــرة، واهللّٰ فــي عــون العبــد مــا دام 

ــه طريقــا إلــى  ــا ســهل اهللّٰ ل ــه، ومــن ســلك طريقــا يبتغــي بهــا علمـ ــد فــي عــون أخي العب

، ويتدارســونه بينهــم  ، يتلــون كتــاب اهللّٰ الجنــة. ومــا اجتمــع قــوم فــي بيــت مــن بيــوت اهللّٰ

إال حفتهــم المائكــة، ونزلــت عليهــم الســكينة، وغشــيتهم الرحمــة، وذكرهــم اهللّٰ فيمــن 

عنــده. ومــن أبطــأ بــه علمــه لــم يســرع بــه نســبه«. 

النساء: ]].  1
يوسف: 1].  [
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[67] İbn Hacer Fethu’l-Bârî’de şunları söylüyor: “Bu hadiste “tarîken: 
bir yol” kelimesi ve “ilmen: bir ilim” kelimesi belirsiz kılındı ki dinî ilim-
lere ulaştıran yolu da kapsasın ve az olan da çok olan da onun içinde yer 
alsın. “Kolaylaştırır” sözüne gelince, cennete ulaştıran amellere onu mu-
vaffak kılmak suretiyle âhirette veya dünyada bunu gerçekleştirir. Bun-
da, taliplisine ilmi kolaylaştıracağı müjdesi de vardır. Çünkü ilmi talep 
etmek, cennete ulaştıran yollardandır. Taberânî el-Evsat’ta, el-Bezzâr hasen 
isnatla Huzeyfe b. el-Yeman’dan rivayet ettiklerine göre Resûlullah (s.a.) 
şöyle buyurmuştur: “İlmin fazileti, ibadetin faziletinden daha hayırlıdır 
ve dininizin en hayırlısı, takvâdır.” [Taberânî, 1415: 3960] Ebû Nuaym 
(ö. 430/1038) de hasen bir isnatla rivayet ediyor ki Resûlullah (s.a.) şöyle 
buyurdu: “Kendisine Allah’ın farz kıldıklarından bir kelime, iki kelime, üç 
kelime yahut daha fazlasını öğrenen ve bunları öğreten hiçbir kişi yoktur 
ki cennete girmesin.” [Ebû Nuaym, 1405: 2/159]

[68] Ebû Hüreyre diyor ki Resûlullah’tan (s.a.) işittikten sonra hiçbir 
hadisi unutmadım.

[69] İbn Mâce hasen bir isnatla Ebû Hüreyre ’den Resûlullah’ın (s.a.) şöyle 
dediğini naklediyor: “En üstün sadaka, müslüman kişinin bir bilgi öğrenmesi 
ve onu müslüman kardeşine öğretmesidir.” [İbn Mâce, “Mukaddime”, 20]

[70] Resûlullah (s.a.) şöyle buyurmuştur: “En üstün kazanç, kişi-
nin duyup müslüman kardeşine naklettiği güzel sözdür.” [İbn Abdülber, 
1422:1/261] Muvatta’da Mâlik, Ebû Nuaym ve başkalarının naklettiğine 
göre Resûlullah (s.a.) şöyle buyuruyor: “Allah kimin hakkında hayır murad 
ederse, onu dinde fakih (derin kavrayış sahibi) kılar.” [Muvatta, “Kader”, 8]

[71] Buhârî, Müslim ve İbn Mâce, Humeyd b. Abdurrahmân’dan 
(ö. 95/713) Muaviye’nin hutbe irad ederken şöyle dediğini rivayet et-
mişlerdir: Resûlullah’ın (s.a.) şunları söylediğini işittim: “Allah kimin 
hakkında hayır murad ederse, onu dinde fakih (derin kavrayış sahi-
bi) kılar. Ben sadece bölüştürenim, Allah ise verendir. Bu ümmet Al-
lah’ın emri üzere devam ettiği sürece kıyamete kadar muhalifleri onlara 
zarar veremez.” [Buhârî, “İlim”, 13; Müslim, “Zekât”, 100] Hadiste-
ki “yufakkihhu: onu fakih kılar”, “yufehhimuhu: onu kavrar hâle ge-
tirir” demektir. Fıkıh kişinin seciyesi olduğu zaman “fekuhe”; kavrama-
da başkasının önüne geçtiğinde “fekahe”; kavradığında “fekihe” denir. 
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قــال ابــن حجــر فــي فتــح البــاري: »قولــه: طريقــا نكرهــا ونكــر علمــا ليتنــاول 1 ]]]

الطريــق الموصلــة إلــى تحصيــل العلــوم الدينيــة، ولينــدرج فيــه القليــل والكثيــر. وقولــه: 

ســّهل، أي فــي اآلخــرة أو فــي الدنيــا، بــأن يوفقــه إلــى األعمــال الصالحــة الموصلــة إلــى 

الجنــة. وفيــه بشــارة لتســهيل العلــم علــى طالبــه، ألن طلبــه مــن الطــرق الموصلــة إلــى 

الجنــة. وروى الطبرانــي فــي األوســط، والبــزار بإســناد حســن عــن حذيفــة بــن اليمــان 

قــال: قــال رســول اهللّٰ Ṡ: »فضــل العلــم خيــر مــن فضــل العبــادة وخيــر دينكــم الــورع«. 

وروى أبــو نعيــم بإســناد حســن أن النبــي Ṡ قــال: »مــا مــن رجــل يتعلــم كلمــة أو 

كلمتيــن أو ثاثــا أو أكثــر ممــا فــرض اهللّٰ عليــه فيتعلمهــن ويعلمهــن إال دخــل الجنــة«.

[[[ 1.Ṡ ّٰوقال أبو هريرة: فما نسيت حديثا بعد إذ سمعتهن من رسول اهلل

وروى ابــن ماجــه بإســناد حســن عــن أبــي هريــرة أن رســول اهللّٰ Ṡ قــال: 1 ]]]

»أفضــل الصدقــة أن يتعلــم المــرء المســلم علمــا ثــم يعلمــه أخــاه المســلم«.

وقــال Ṡ: »أفضــل الفوائــد حديــث حســن يســمعه الرجــل فيحــدث بــه أخــاه 1 0]]

المســلم«. وروى مالــك فــي الموطــأ وأبــو نعيــم وغيرهمــا أن رســول اهللّٰ Ṡ قال:»مــن 

يــرد اهللّٰ بــه خيــرا يفقهــه فــي الديــن«.

وروى الشــيخان وابــن ماجــه عــن حميــد بــن عبــد الرحمــن قــال: ســمعت 1 1]]

معاويــة خطيبــا يقــول: ســمعت رســول اهللّٰ Ṡ يقــول: »مــن يــرد اهللّٰ بــه خيــرا يفقهــه فــي 

ــا قاســم واهللّٰ المعطــي، ولــن تــزال هــذه األمــة قائمــة علــى أمــر اهللّٰ ال  الديــن. وإنمــا أن

«. قولــه: يفقهــه أي يفهمــه. يقــال: فُقــه بالضــم  يضّرهــم مــن خالفهــم حتــى يأتــي أمــر اهللّٰ

إذا صار الفقه له ســجية، وفَقه بالفتح إذا ســبق غيره إلى الفهم، وفِقه بالكســر إذا فهم.
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Hadisten anlaşılan şudur: Allah’ın dinde fakih kılmadığı, yani sadece İs-
lâm’ın esaslarını ve onunla ilişkili fer’î meseleleri öğrettiği kimse, hayırdan 
mahrum bırakılmıştır. Bu ifadede, âlimlerin diğer insanlardan üstünlüğü 
ve dinde derin kavrayış sahibi olmanın da, diğer ilimlerden üstünlüğü 
açıkça dile getirilmiştir.” [İbn Hacer, 1379:1/165]

[72] Dârekutnî, el-Beyhakî (ö. 458/1065), el-Evsat’ta Taberânî, Fad-
lu’l-İlm’de Ebû Bekr el-Âcurrî (ö. 360/970) Riyâdu’l-Muteallimîn’de Ebû Nu-
aym, Ebû Hüreyre’den Resûlullah’ın (s.a.) şöyle dediğini rivayet etmişlerdir: 
“Dinde derin kavrayış sahibi olmaktan (fıkıh) daha üstün bir şeyle Allah’a 
kulluk edilmemiştir.” [Ebû Nuaym,1405: 2/192; Taberânî, 1415: 6166]. Hz. 
Peygamber (s.a.) buyuruyor ki “Her şeyin sütunu/direği vardır; bu dinin sü-
tunu ise derinden kavrayıştır (fıkıh).” [Dârekutnî, Sünen, 294] Yine Resûlul-
lah (s.a.) buyuruyor: “Dininizin en hayırlısı en kolay olandır. İbadetin efdalı 
ise dinde derin kavrayış sahibi olmaktır (fıkıh).” [Taberânî, 1415: 9264] Bu 
hadisi İbn Abdülber (ö. 463/1070), Enes b. Mâlik’ten (ö. 92 veya 93/710 ve-
ya 711) zayıf bir isnatla nakletmiştir. Hadisin birinci kısmı, Ahmed (b. Han-
bel’in Müsned’in)de sağlam bir isnatla nakledilen Mihcen b. el-Edra’ hadisin-
den. Onu Ebû Dâvûd (ö. 275/888) ve Müsned’inde et-Tayâlisî (ö. 203/818) 
nakletmiştir. Hadisin ikinci kısmı ise, Taberânî’de zayıf bir isnatla nakledilen 
İbn Ömer’in hadisinden. Taberânî onu es-Sagîr’de şu ilaveyle nakletmiştir: 
“…ve dinin efdali, takvâdır.” Bunun Sa‘d b. Ebî Vakkas (ö. 55/674) hadisin-
den sağlam bir şahidi vardır. Hâkim, et-Tarih’te onu nakletmiştir. Hz. Peygam-
ber (s.a.) şöyle buyuruyor: “Allah bir kul hakkında hayır murad ettiği zaman 
onda üç haslet yaratır: Dinde derin kavrayış sahibi kılar, dünyaya karşı zâhid 
hâle getirir ve kendi ayıplarını görmesini sağlar.” (İbn Mübârek, Zühd, 282) 
Taberânî, üç Mucem’inde İbn Ömer’den (r.a.) naklen Resûlullah’ın şöyle bu-
yurduğunu nakletmiştir: “Kulluğun en üstünü, dinde kavrayış sahibi olmak 
(fıkıh), dinin en faziletlisi ise takvâdır.” [Taberânî, 1415: 9264] Tirmizî’nin 
hasen kabul ederek Ebû Hüreyre’den naklettiğine göre Resûlullah (s.a.) şöyle 
buyurdu: “İki haslet var ki münafıkta bir arada bulunmazlar: “Güzel tavır ve 
dinde derin kavrayış sahibi olma (fıkıh).” [Tirmizî, “İlim”, 19] Ebû Hürey-
re diyor ki “Bir saat oturup dinde derin anlayış kazanmaya çalışmam, kadir 
gecesini ihyâ etmemden bana daha sevimlidir.” [İbn Abdülber, 1422:1/118] 
Denilir ki “Şu üç şey, sahibini mutlaka yükseltip efendileştirir: Derin kavrayış 
(fıkıh), emanet (güvenilirlik) ve edep.” [age, 1/265] Hz. Peygamber (s.a.) şöyle 
buyuruyor: İlim, şerefli kişinin şerefini artırır, köleyi ise kralların derecesine 
yükseltir.” [Suyûtî, el-Câmiu’s-Sağîr, 3827] Ebû Hamid el-Gazzâlî diyor ki 
“Hz. Peygamber (s.a.) bununla ilmin dünyadaki semeresine dikkat çekmekte-
dir; âhiretin daha iyi ve kalıcı olduğu bilinmektedir.” [Gazzâlî, 1997: 1/12-13]
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ومفهــوم الحديــث، أن مــن لــم يفقهــه فــي الديــن، أي يعلمــه قواعــد اإلســام، ومــا 

يتصــل بهــا مــن الفــروع، فقــد حــرم الخيــر. وفــي ذلــك بيــان ظاهــر لفضــل العلمـــاء علــى 

ســائر النــاس، ولفضــل التفقــه فــي الديــن علــى ســائر العلــوم«. 

ــو بكــر اآلجــري 1 ]]] ــي األوســط، وأب ــي ف ــي والبيهقــي والطبران وروى الدارقطن

  Ṡ ّٰفــي فضــل العلــم، وأبــو نعيــم فــي ريــاض المتعلميــن عــن أبــي هريــرة أن رســول اهلل

قــال: »مــا ُعِبــَد اهللّٰ بشــيء أفضــل مــن فقــه فــي ديــن«. وقــــال Ṡ : »لكـــل شــيء عمـــاد، 

وعمـاد هذا الدين الفقه«. وقال Ṡ : »خيــر دينـكـم أيـــسـره، وأفـضـل العبــادة الفـقــه«. 

أخرجــــه ابــن عبــد البــر عــن أنــس بإســناد ضعيــف والشــطر األول عنــد أحمــد مــن حديث 

محجــن بــن األدرع بإســناد جيــد، وأخرجــه أبــو داود والطيالســي فــي مســنده، والشــطر 

ــي  ــي ف ــف، وأخرجــه الطبران ــن عمــر بســند ضعي ــث اب ــي مــن حدي ــد الطبران ــي عن الثان

الصغيــر بزيــادة: »وأفضــل الديــن الــورع«، ولــه شــاهد جيــد مــن حديــث ســعد بــن أبــي 

ــه  ــرا جعــل في ــد خي وقــاص أخرجــه الحاكــم فــي التاريــخ. وقــال Ṡ : »إذا أراد اهللّٰ بعب

ثــاث خصــال: فقهــه فــي الديــن، وزهــده فــي الدنيــا، وبصــره بعيــوب نفســه«. وروى 

الطبرانــي فــي معاجمــه الثاثــة عــن ابــن عمــر رضــي اهللّٰ عنهمــا أن رســول اهللّٰ Ṡ قــال: 

ــَنه عــن أبــي  »أفضــل العبــادة الفقــه وأفضــل الديــن الــورع«. وأخــرج الترمــذي وَحسَّ

هريــرة أن رســول اهللّٰ Ṡ قــال: »خصلتــان ال تجتمعــان فــي منافــق: حســن ســمت وفقــه 

فــي ديــن » وقــال أبوهريــرة: ألن أجلــس ســاعة فأفقــه أحــب إلــى مــن أن أحيــي ليلــة 

 :Ṡ ــة، واألدب. وقــال القــدر . ويقــال: ثاثــة البــد لصاحبهــا أن يســود: الفقــه، األمان

»العلــم يزيــد الشــريف شــرفا، ويرفــع المملــوك إلــى درجــة الملــوك«. قــال أبــو حامــد: 

»نبــه بهــذا علــى ثمرتــه فــي الدنيــا ومعلــوم أن اآلخــرة خيــر وأبقــى«. 
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[73] Sahnûn (ö. 240/854) “İlim için bir dirhem harcamak, Allah yolun-
da yirmi bin dirhem harcamaktan daha faziletlidir.” diyor.1 Sahnûn bunu, 
şu hadisten almıştır: “İyilik (birr) amellerinin tümü, cihâd ile karşılaştırıl-
dığında sadece denizdeki bir tükürük gibidir. Cihâd ve iyilik amellerinin 
tümü de ilim talep etmeye nispetle sadece denizdeki bir tükürük gibidir.” 
Bazı âlimler diyorlar ki bu, cihâd farz-ı kifâye olduğu zaman söz konu-
sudur; cihâd, farz-ı ayn olduğunda ise ilim talebinden daha faziletlidir. 
Hadisin zâhirî anlamı şudur: İlim talep etmenin namazlardan daha faziletli 
olması, nafilelerde söz konusudur. Farz olan namaza gelince o, daha fazilet-
lidir. Çünkü Resûlullah’a (s.a.) “Amellerin hangisi daha faziletlidir?” diye 
sorulunca şöyle buyurmuştur: “Vaktinin başlangıcında kılınan namazdır.” 
[Müslim, “İman”, 137] 

[74] İbn Hârûn (ö. 750/1349): “Mâlik’in (r.a.), ilimle meşgul olma-
nın nafile namazdan daha üstün olduğu konusundaki sözü farklılık gös-
termektedir. İbn Kâsım’ın (ö. 191/806) duyduğuna göre ‘Namaz daha 
makbuldür.’ demiş; Eşheb (ö. 204/819), İbn Ebî Uveys ve İbn Vehb’in (ö. 
197/812) dinlediğine göre ise ‘İlim talep etmek daha üstündür.’ demiştir.” 
Ebû Bekr b. Abdurrahmân (ö. 94/712) şunları söylüyor: Gece namazına 
gelince o, daha üstündür. Gündüz namazına gelince, kendisinde yönetici-
lik makamı umudu bulunan kimsenin ilim talep etmesi, gündüz namazın-
dan daha üstündür. Ebû İmrân el-Fâsî (ö. 430/1038) diyor ki bu konuda 
güvenilir olan, selef-i salihinin benimsediği görüştür. Onlar, ibadet nasip-
leri için sürekli çabalamışlardır. İbn Vehb diyor ki Mâlik’in yanındaydım, 
öğle veya ikindi namazı vakti geldi. Ben onun huzurunda okuyordum, 
hemen kitabımı kapattım. Bunun üzerine Mâlik şunu söyledi: “Doğrusu 
bu yaptığın, çok tuhaf! Yöneldiğin şey (namaz), eğer hakkındaki niyetin 
salih ise içinde bulunduğun durumdan (ilim talabi) daha üstün değildir.” 
Âlimlerden biri şunu söyledi: Bu demektir ki senin yöneldiğin şey (na-
maz), kendisinden ayrıldığın şeyden (ilim talebinden) daha üstün değil. 
Çünkü namazın farz olması, vaktin başlangıcına tahsis edilmiş değildir.” 
İbn Hârûn’un sözü burada son buldu. İbn Vehb’den naklettiğinin benzeri, 
yine ondan naklen el-Medhal sahibinde [el-Fâsî,? :1/63] var ve onu İhyâ’da 
[Gazzâlî, 1997: 1/16] İbn Abdülhakem’den (ö. 268/881) nakletmiştir. Bel-
ki mesele, müteaddittir.

1 İlim için harcama, Allah yolunda harcama sayılmıyor mu? (çev.)
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و »قــال ســحنون: نفقــة درهــم فــي العلــم أفضــل مــن عشــرين ألفــا فــي 1 ]]]

. وأخــذ ســحنون هــذا مــن الحديــث الــذي جــاء: »مــا جميــع أعمــال البــر  ســبيل اهللّٰ

فــي الجهــاد إال كبصقــة فــي بحــر، ومــا جميــع أعمـــال البــر والجهــاد فــي طلــب العلــم 

إال كبصقــة فــي بحــر«. قــال بعــض الشــيوخ: هــذا إذا كان الجهــاد فــرض كفايــة، وأمــا 

إذا تعيــن فهــو أفضــل مــن طلــب العلــم. وظاهــر الحديــث أن طلــب العلــم أفضــل مــن 

الصلــوات، ومعنــاه فــي النافلــة، وأمــا الفــرض فهــو أفضــل؛ ألنــه Ṡ ســئل عــن أفضــل 

األعمـــال قــال: »الصــاة ألول ميقاتهــا« ابــن هــارون.

 »واختلــف قــول مالــك رحمــه اهللّٰ فــي أفضليــة االشــتغال بالعلــم علــى 1 ]]]

صــاة النافلــة. فقــال فــي ســماع ابــن القاســم : الصــاة أحــب. وقــال فــي ســماع 

أشــهب وابــن أبــي أويــس وابــن وهــب: طلــب العلــم أفضــل. وقــال أبــو بكــر بــن عبــد 

الرحمــن: أمــا صــاة الليــل فهــي أفضــل، وأمــا صــاة النهــار فطلــب العلــم أفضــل 

منهــا لمــن كان فيــه رجــاء لموضــع اإلمامــة. وقــال أبــو عمــران الفاســي: المعــول عليــه 

مــن ذلــك مــا كان عليــه الســلف الصالــح. إنهــم مواظبــون علــى نصيبهــم مــن التعبــد. 

وقــال ابــن وهــب: كنــت عنــد مالــك فحانــت صــاة الظهــر أو العصــر وأنــا أقــرأ عليــه، 

فجمعــت كتابــي. فقــال: إن هــذا لعجــب! مــا الــذي قمــت إليــه بأفضــل مــن الــذي كنــت 

فيــه إذا صلحــت فيــه النيــة. قــال بعــض الشــيوخ: يعنــي مــا الــذي قمــت إليــه بأفضــل 

مــن الــذي قمــت عنــه. ألن الصــاة ال يتعيــن وجوبهــا بــأول الوقــت« انتهــى كام 

ابــن هــارون. ومــا نقلــه عــن ابــن وهــب مثلــه عنــد صاحــب المدخــل عنــه ونقلــه فــي 

ــة تعــددت. ــد الحكــم فلعــل القضي ــاء عــن ابــن عب اإلحي
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[75] Şâfiî, farzlardan sonra ilim talebinden daha üstün bir şey yoktur, 
diyor [En-Nevevî, 1986: 1/21]. “İlim mi yoksa amel mi daha üstündür?” 
diye sorulunca İbn Şihâb (ez-Zührî)’nin (ö. 125/742) söylediği, meseleye 
son noktayı koyan sözdür: Cahil olan için ilim, bilen kimse için de amel 
en üstündür.

[76] Katâde, Mutarrif b. Abdullah b. eş-Şihhîr’in (ö. 87/705) şöyle de-
diğini rivayet etmiştir: “İlimden bir pay, ibadetten bir paydan bana daha 
iyidir. Sağlıklı olup da şükretmem, musibete uğrayıp sabretmemden elbet-
te daha hayırlıdır. İçinde şer bulunmayan hayır hakkında düşündüm de 
afiyette olmakla birlikte şükretme gibisini görmedim.” [Câmi‘u Ma‘mer b. 
Râşid, 20468]

[77] Müslim ve başkalarının Ebû Hüreyre’den rivayet ettiğine göre 
Resûlullah (s.a.) şöyle buyurdu: “Âdemoğlu öldüğünde ameli kesilir; an-
cak şu üç şey hariç: sadaka-i cariye, kendisi için dua eden salih evlat ve 
kendisinden yararlanılan ilim.” [Müslim, “Vasiyye”, 14] İbn Mâce ve Bey-
hakî’nin Ebû Hüreyre’den rivayet ettiğine göre Resûlullah (s.a.) şöyle bu-
yurdu: “Şunlar, mümin öldükten sonra kendisiyle birlikte olacak amel ve 
hasenattandır: Öğrettiği ve yaydığı ilim, geride bıraktığı salih evlat, miras 
bıraktığı mushaf, yaptığı mescid, yolcular için inşa ettiği ev, akıttığı nehir, 
hayatta sıhhatli iken malından ayırdığı ve öldükten sonra kendisine ulaşan 
sadaka.” [İbn Mâce, “Mukaddime”, 20]

[78] Taberânî’nin el-Mu‘cemü’l-Kebîr’de, Muhammed b. Muhammed 
b. Hasen İbn Neccâr’ın (ö. 643/1245) ise Tarih’inde, Semüre b. Cün-
deb’den (ö. 60/679) naklettiğine göre Resûlullah (s.a.) şöyle buyurdu: “İn-
sanlar, yayılan ilim gibi hiçbir sadaka vermiş değildirler.” [Taberânî, 1983: 
6964] Yine Taberânî’nin el-Mu‘cemü’l-Kebîr’de İbn Abbâs’tan naklettiğine 
göre Resûlullah (s.a.) şöyle buyurdu: “Dinledikten sonra kendisine öğret-
mek için müslüman kardeşine taşıdığın söz, ne güzel hediyedir!” [Taberânî, 
1983:12421] Aynı anlamda birisi şiirinde şöyle diyor:

İlim öğren ve öğret müslümana,
Çünkü ilimleri öğretmek sadaka

Peygamber’den bir haber rivayet edildi
Bu anlamda, onu Sadaka1 rivayet etti.

1 Sadaka b. Fadl (ö. 223/837)
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وقــال الشــافعي: ليــس بعــد الفرائــض أفضــل مــن طلــب العلــم. وفصــل 1 5]]

الخطــاب مــا قالــه ابــن شــهاب حيــن ســئل أيمـــا أفضــل العلــم أو العمــل؟ فقــال: العلــم 

لمــن جهــل والعمــل لمــن علــم. 

وروى قتــادة عــن مطــرف بــن عبــد اهللّٰ بــن الشــخير أنــه قــال: »حــظ مــن علــم 1 ]]]

أحــب إلــي مــن حــظ مــن عبــادة، وألن أعافــى فأشــكر خيــر مــن أن ابتلــى فأصبــر، 

ونظــرت فــي الخيــر الــذي ال شــر فيــه فلــم أجــد مثــل المعافــاة والشــكر«. 

وروى مســلم وغيــره عــن أبــي هريــرة Ġ أن رســول اهللّٰ Ṡ قــال:»إذا 1 ]]]

ــح يدعــو  ــد صال ــة، أو ول ــة جاري ــه إال مــن ثــاث: صدق ــن آدم انقطــع عمل مــات اب

لــه، أو علــم ينتفــع بــه«. وروى ابــن ماجــه والبيهقــي عــن أبــي هريــرة قــال: قــال 

رســول اهللّٰ Ṡ: »إن ممــا يلحــق المؤمــن مــن عملــه وحســناته بعــد موتــه علمــا عّلمــه 

ونشــره، أو ولــدا صالحــا تركــه، ومصحفــا ورثــه، أو مســجدا بنــاه، أو بيتــا البــن 

بنــاه، أو نهــرا أجــراه، أو صدقــة أخرجهــا مــن مالــه فــي صحتــه وحياتــه  الســبيل 

تلحقــه بعــد موتــه«. 

وروى الطبرانــي فــي الكبيــر وابــن النجارفــي تاريـــخه عــن ســمرة بــن جنــدب 1 ]]]

أن رســول اهللّٰ Ṡ قــال: »مــا تصــدق النــاس بصدقــة مثــل علــم ينشــر« وروى الطبرانــي 

ــة كلمــة حــق  ــال: »نعــم العطي ــاس أن رســول اهللّٰ Ṡ ق ــن عب ــر عــن اب أيضــا فــي الكبي

تســمعها ثــم تحملهــا إلــى أخ لــك مســلم لتعلمهــا إيــاه«. ولبعضهــم فــي المعنــى:   

فـإن تعليم العلوم صدقـه تـعلم العلم وعلم مسلما  

في ذلك المعنى رواه صدقـه وقد روى عن النبي خبـرا  
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[79] Bezzâr, el-Mu‘cemü’l-Evsat’ta Taberânî ve İbn Abdülber, Ebû Zer 
ve Ebû Hüreyre’den naklederek şöyle diyor: “Kişinin öğrendiği bir bölüm, 
benim için nafile bin rek‘attan daha iyidir.” İbn Mâce’nin hasen bir isnatla 
Ebû Zer’den naklettiğine göre Resûlullah (s.a.) şöyle buyurdu: “Ey Ebû 
Zer! Gidip Allah’ın Kitabı’ndan bir âyet öğrenmen, yüz rek‘at namaz kıl-
mandan mutlaka senin için daha hayırlıdır. Gidip kendisiyle amel edilen 
veya edilmeyen bir bölüm ilim öğrenmen, elbette bin rek‘at namaz kıl-
mandan daha hayırlıdır.” [İbn Mâce, “Mukaddime”, 16]

[80] Taberânî’nin el-Mu‘cemü’l-Kebîr’de Ebû Ümâme’den rivayet etti-
ğine göre Resûlullah şöyle buyurdu: ”Kim mescide sadece ilim öğrenmek 
ve öğretmek düşüncesiyle giderse tam olarak hac yapmış hacının ecri onun 
olur.” [Taberânî, 1983:7483]

[81] Kurtubî'nin Tezkire’sinde delil gösterdiği Ebû Eyyûb el-Ensârî’den 
(ö. 52/672) nakledilen hadiste Resûlullah şöyle buyuruyor: “Müminin öğ-
rendiği tek bir mesele, bir yıl ibadet etmekten de, Hz. İsmail’in çocukla-
rından köle olanları özgürlüğüne kavuşturmaktan da hayırlıdır. İlim talep 
eden kişi, kocasına bağlı kadın ve ebeveynine iyi davranan evlat, hesaba 
çekilmeden cennete girer.” [Kurtubî, 1999: 2/247] 

[82] Sahihayn’de Abdullah b. Mes‘ûd’dan nakledildiğine göre Resû-
lullah (s.a.) şöyle buyurmuştur: “Yalnız şu iki kişiye gıpta edilir: Biri, 
Allah'ın kendisine verdiği malı hak yolunda harcayıp tüketen kimse; di-
ğeri de Allah'ın kendisine verdiği ilimle yerli yerince hükmeden ve onu 
başkalarına öğreten kimse.” [Buhârî, “İlim”, 71; farklı ifadelerle Müslim, 
“Salâtu’l-Musafirin”, 816] İbn Hacer şunları söylüyor: “Haset, kendisi-
ne nimet verilmiş olan kimseden nimetin alınmasını temenni etmektir. 
Kimileri, bunu “kendisi için temenni etmek suretiyle” diye tahsis et-
miştir. Doğrusu ise, onun en genel olanıdır. Hasedin sebebi şudur: İn-
sanın tabiatı, cinsinden üstün olma sevgisiyle yaratılmıştır. Dolayısıyla 
kendisinin sahip olmadığına başkasının sahip olduğunu görünce bu-
nun o kişide olmamasını arzu eder ki kendisi ondan üstün hâle geliver-
sin. Haset sahibi, hasedin gereğince bir söz söylediği, bir davranış veya 
bir eylemde bulunduğu zaman yerilmiştir. Nimet bir kâfir veya bir fâsık-
ta olup onunla Allah’a karşı günah işlerde yardım görüyorsa işte bu du-
rumdaki hasedi dışta tutmuşlar. Hakikati itibariyle hasedin hükmü bu-
dur. Hadiste söylenene gelince o, gıptadır. Ona mecazen haset denmiştir. 
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ــي 1 ]]] ــي ذر وأب ــر عــن أب ــد الب ــن عب ــي األوســط، واب ــي ف ــزار والطبران وروى الب

هريــرة أنــه قــال: »لبــاب يتعلمــه الرجــل أحــب إلــي مــن ألــف ركعــة تطوعــا« . وروى ابــن 

ماجــه بإســناد حســن عــن أبــي ذر أن رســول اهللّٰ Ṡ قال:»يــا أبــا ذر ألن تغــدو فتتعلــم 

آيــة مــن كتــاب اهللّٰ خيــر لــك مــن أن تصلــي مائــة ركعــة وألن تغــذو فتتعلــم بابــا مــن علــم 

عمــل بــه أو لــم يعمــل بــه خيــر مــن أن تصلــي ألــف ركعــة«. 

وروى الطبرانــي فــي الكبيــر عــن أبــي أمامــة Ġ أن رســول اهللّٰ Ṡ قــال: 1 0]]

»مــن غــدا إلــى المســجد ال يريــد إال أن يتعلــم علمـــا أو يعلمــه كان لــه كأجــر حــاج تامــا 

حجتــه«.

واســتدل القرطبــي فــي تذكرتــه عــن أبــي أيــوب األنصــاري قــال: »قــال رســول 1 1]]

اهللّٰ Ṡ: مســألة واحــدة يتعلمهــا المؤمــن خيــر لــه مــن عبــادة ســنة، وخيــر لــه مــن عتــق 

رقبــة مــن ولــد إســماعيل. وإن طالــب العلــم، والمــرأة المطيعــة لزوجهــا، والولــد البــار 

بوالديــه، يدخلــون الجنــة بغيــر حســاب«.

وفــي الصحيحيــن عــن عبــد اهللّٰ بــن مســعود أن رســول اهللّٰ Ṡ قــال: »ال 1 ]]]

حســد إال فــي  اثنتيــن: رجــل آتــاه اهللّٰ مــاال فســلط علــى هلكتــه فــي الحــق ورجــل 

تمنــي  »الحســد  حجــر:  ابــن  قــال   . ويعلمهــا«  بهــا  يقضــي  فهــو  الحكمــة  اهلل  آتــاه 

أنــه  بــأن يتمنــى لنفســه، والحــق  زوال النعمــة عــن المنعــم عليــه. وخصــه بعضهــم 

أعــم. وســببه أن الطبــاع مجبولــة علــى حــب الترفــع علــى الجنــس، فــإذا رأى لغيــره 

مــا ليــس لــه أحــب أن يــزول ذلــك عنــه ليرتفــع عليــه، وصاحبــه مذمــوم إذا عمــل 

بمقتضــى ذلــك مــن قــول أو فعــل أو عمــل، واســتثنوا مــن ذلــك مــا إذا كانــت النعمــة 

، فهــذا حكــم الحســد بحســب  علــى كافــر أو فاســق يســتعين بهــا علــى معاصــي اهللّٰ

حقيقتــه. وأمــا المذكــور فــي الحديــث، فهــو الغبطــة وأطلــق عليهــا الحســد مجــازا، 
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Gıpta, başkasında olan nimetin, ondan alınmaksızın kendisinin de olma-
sını kişinin temenni etmesidir. Buna karşı hırs göstermek ise, yarışmadır. 
Eğer bu, Allah’a itaat konusunda olursa övülen bir tutumdur. Yüce Allah’ın 
şu sözü de, bu türdendir: “Yarışanlar, işte bu hususta yarışsınlar.” [Mutaf-
fifîn 83/26] Yok, eğer günah konusunda olursa o yerilmiştir. Hadisteki 
“birbirinizle yarışmayın/rekabet etmeyin” ifadesi, bu türdendir. Câiz ko-
nularda olursa mübahtır. Buna göre sanki hadiste şöyle denilmektedir: Bu 
iki durumdaki gıptadan daha büyük ve daha üstün bir gıpta yoktur. Hase-
din kendi hakiki anlamı üzere olması ve dolayısıyla sözü edilen bu iki tür 
hasedi, ruhsat olarak yasak dışında tutmuş olma durumu da muhtemeldir; 
tıpkı bir tür yalana ruhsat verildiği gibi.” [İbn Hacer, 1379: 1/165166.]

[83] Hz. Ali’nin (r.a.) şöyle dediği nakledilmiştir: “Doğru dürüst ilim 
edinemeyen kimsenin bile ona sahip olduğunu iddia etmesi ve kendisine 
ilim nispet edildiğinde sevinmesi, ilmin şerefli olduğunu göstermeye ye-
ter. Cahillik içindeki kimsenin bile, cahillikten kendini aklamaya çalışma-
sı (cahil olmadığını göstermeye çalışması) da cahilliğe yergi olarak yeter.” 
[İbn Cemâa, 2002: 69] Resûlullah’a (s.a.) amellerin en üstünü soruldu-
ğunda şöyle buyurdu: “Allah’ı bilmek ve O’nun dininde derin kavrayış 
sahibi olmaktır (el-fıkh).” [Münâvî,1356:2/28] İbn Abbâs’tan (r.a.) rivayet 
ediliyor: “Süleyman (a.s.) ilim, mal ve saltanat arasında muhayyer bırakıldı 
ve o ilmi tercih etti. Sonuçta kendisine mal ve saltanat da verildi.” Bunu 
İbn Asâkir (ö. 571/1175) ve Ebû Mansûr ed-Deylemî (ö. 558/1162) nak-
letmiştir. [İbn Asâkir: 22/275] Hakîmlerden birinden şöyle naklediliyor: 
Ah ne olur bir bilebilseydim; ilmi kaçırmış kimse neye kavuşmuştur ve 
ilme kavuşan kimse neyi kaçırmıştır? [Gazzâlî, 1997: 1/14] Hz. Ali (r.a.) 
diyor ki insanların en az kıymetli olanı, ilmi en az olandır [Ebşîhî: 1/32]. 

[84] Anlatılır ki Basra ehli ihtilaf ettiler. Kimileri, mal ilimden daha üs-
tündür dedi; kimileri de ilim maldan daha üstündür dedi. Bunun üzerine İbn 
Abbâs’a bir elçi gönderdiler. İbn Abbâs, ilim maldan daha üstündür, dedi. 
Elçi ona sordu: Eğer bunun delilini sorarlarsa onlara ne diyeyim? Şöyle dedi: 
Onlara de ki ilim peygamberlerin mirasıdır, mal ise firavunların mirasıdır. 
İlim seni korur, oysa malı sen korursun. Allah, ilmi sadece sevdiklerine (ve-
ya: sevenlere) verir; oysa malı sevdiklerine de verir, sevmediklerine de (veya: 
sevenlere de sevmeyenlere de). Yüce Allah’ın şu âyetini düşünmez misin? 
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وهــي أن يتمنــى أن يكــون لــه مــا لغيــره مــن غيــر أن يــزول عنــه. والحــرص علــى هــذا 

يســمى منافســة. فــإن كان فــي الطاعــة، فهــو محمــود، ومنــه قولــه تعالــى:﴿ ...َو۪فــي ٰذِلــَك 

َفْلَيَتَناَفــِس اْلُمَتَناِفُســوَن﴾1 وإن كان فــي المعصيــة فهــو مذمــوم. ومنــه فــي الحديــث وال 

تنافســوا. وإن كان فــي الجائــزات فهــو مبــاح، فكأنــه قــال فــي الحديــث: ال غبطــة أعظــم 

وأفضــل مــن الغبطــة فــي هذيــن األمريــن، ويحتمــل أن يكــون الحســد علــى حقيقتــه 

وأخــرج هذيــن مــن النهــي ترخيصــا، كمــا رخــص فــي نــوع مــن الكــذب«. 

وروي عــن علــي بــن أبــي طالــب Ġ قــال: »كفــى بالعلــم شــرفا أن يدعيــه 1 ]]]

مــن ال يـــحسنه، ويفــرح بــه إذا نســب إليــه، وكفــى بالجهــل ذمــا أن يتبــرأ منــه مــن هــو 

فيــه«. وســئل عليــه الصــاة والســام عــن أفضــل األعمــال قــال: »العلــم بــاهللّٰ والفقــه فــي 

دينــه« . وروي عــن ابــن عبــاس رضــي اهللّٰ عنهمــا أنــه قــال: »خيــر ســليمان عليــه الســام 

بيــن العلــم والمــال والملــك فاختــار العلــم، فأعطــي المــال والملــك«، أخرجــه ابــن 

عســاكر وأبــو منصــور الديلمــي. وعــن بعــض الحكمـــاء: ليــت شــعري أي شــيء أدرك 

ــه العلــم وأي شــيء فــات مــن أدرك العلــم . وقــال علــي كــرم اهللّٰ وجهــه: أقــل  مــن فات

النــاس قيمــة أقلهــم علمــا. 

وذكــر أن أهــل البصــرة اختلفــوا، فقــال بعضهــم: المــال أفضــل مــن العلــم، 1 ]]]

وقــال بعضهــم: العلــم أفضــل مــن المــال، فبعثــوا رســوال إلــى ابــن عبــاس، فقــال ابــن 

عبــاس: العلــم أفضــل مــن المــال. فقــال لــه الرســول: إن ســألوني عــن الحجــة مــاذا أقــول 

لهــم؟ قــال: قــل لهــم إن العلــم ميــراث األنبيــاء، والمــال ميــراث الفراعنــة، وألن العلــم 

يحرســك وأنــت تحــرس المــال، وألن العلــم ال يعطيــه اهللّٰ إال لمــن يحــب، والمــال 

يعطيــه لمــن يحــب ولمــن ال يحــب، أال تــرى إلــى قولــه تعالــى:

المطففين: ]].  1
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“Eğer insanların (onlara imrenerek) tek bir (inkârcı) ümmet olma durumu-
na gelmeleri (sakıncası) olmasaydı Rahmân’ı inkâr edenlerin evlerinin tavan-
larını, üzerinde yükseldikleri merdivenleri, evlerinin kapılarını, yaslanacak-
ları kerevetleri gümüşten yapar ve altın bezeklerle işlerdik. Bunların hepsi 
ancak dünya hayatının geçimliğidir. Âhiret, Rabb'inin katında O’na karşı 
gelmekten sakınanlaradır.” [Zuhruf 43/33-35] Harcamakla mal eksilir; ilim 
ise eksilmez. Mal sahibi ölünce anılmaz olur, ilmin anılması (sanı) kesilmez. 
Şunu söyleyene maşallah: İlmi elde eden, en bol nasibin sahibidir:

Eğer mal sancağını yükseltirse zengin,
Gerçekten sen ilminin sancağını yükselttin.

Eğer minderlere oturursa zengin,
Doğrusu sen yıldızlara oturansın.1

Sonra aynı kişi dedi ki malı ilme tercih eden cahil kalır:

Cahilliğinden, malı ilmin üstünde kıldın,
Andolsun ki davada âdil davranmadın.

Oysa aralarındaki fark sabit, nassıyla vahyin,
Tâhâ’yı okuduğun zaman onu elbet bileceksin.

Şair Yüce Allah’ın şu âyetini kastediyor: “De ki Rabbim ilmimi artır.” 
[Tâhâ 20/114] Büzürcmihr şunu diyor: “İlim maldan daha üstündür. 
Âlimler, malın yararını bildikleri için zenginlerin kapılarında görülürler. 
Zenginler ise, ilmin yararını bilmedikleri için âlimlerin kapılarında görül-
mezler.” [İbn Kuteybe: 2/137]

Sâlih b. Abdülkuddûs’un şiiri:

Hiçbir hayır yoktur o kimsede ki ona dair en iyi övgü,
İnsanlar arasında, söyledikleri “kazançlı, zengin” sözü.

[Mâverdî, 2002: 60] 

[85] Taberânî’nin, el-(Mu‘cemü’l-)Kebîr’de Vâsile b. Eska‘’dan (ö. 
83/702) naklettiğine göre Resûlullah (s.a.) şöyle buyurdu: “Kim ilim ta-
lep eder de Allah’ın Kitabı kendisine ulaşırsa, onun için iki kat ecir var-
dır. Her kim ilim talep eder de kendisine Allah’ın kitabı ulaşmazsa ona 
bir kat ecir vardır.” [Taberânî, 1983:165] Sehbera’nın şöyle dediği riva-
yet ediliyor: “Allah’ı zikrediyor iken Resûlullah’a (s.a.) iki adam uğradı. 

1 Bundan sonraki bir beyit, anlamca konunun nezahetine uygun düşmediği için atlandı (çev.).
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ــذل والعلــم ال  ــة. والمــال ينقــص بالب ــَدًة...﴾1 اآلي ــًة َواِح ــاُس اُمَّ ــوَن النَّ ــْواَلٓ اَْن َيُك ﴿َوَل

ينقــص، وصاحــب المــال إذا مــات انقطــع ذكــره، والعلــم ال ينقطــع ذكــره. وهللّٰ در 

القائــل: المصيــب الــذي نــال مــن العلــم أوفــر نصيــب:            

ألنت لواء علمك قـد رفعتـا لـئن رفـع الغني لواء مـال  

ألنت على الكواكب قد جلستا وإن جلس الغني على الحشايـا  

فكم بكر من الحكم اقتضضتـا ومهمـا اقتّض أبكار الغـواني  

ثم قال: يـجهل من فضل المال على العلم:              

لعمرك في القضية ما عدلتا جعلت المال فوق العلم جها  

ستعلمه إذا طـه قرأتـا وبينهمـا بنص الوحي بـون 

يريــد قولــه تعالــى: ﴿... َوُقــْل َرّبِ ِزْد۪نــي ِعْلًمــا﴾] وقــال بزرجهمــر: »العلــم أفضــل 

مــن المــال، وإنمــا يــرى العلمــاء علــى أبــواب األغنيــاء لعلمهــم بمنفعــة المــال، وال يــرى 

األغنيــاء علــى أبــواب العلمـــاء لجهلهــم بمنفعــة العلــم«. 

ولصالح بن عبد القدوس                       

في الناس قولهم غني رابـح ال خير فيمن كان خير ثنائه  

وروى الطبراني في الكبير عن واثلة بن األسقع أن رسول اهللّٰ قال: »من طلب 1 5]]

علمــا فأدركــه كتــب اهللّٰ لــه كفليــن مــن األجــر، ومــن طلــب علمــا فلــم يدركــه كتــب اهللّٰ لــه 

 ، كفا من األجر« وروي عن سخبرة قال: »مّر رجان على رسول اهللّٰ Ṡ وهو يذكر اهللّٰ

الزخرف: ]].  1
طه: 111.  [
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Resûlullah, oturun, siz ikiniz gerçekten hayır üzeresiniz, dedi. Hz. Pey-
gamber (s.a.) kalkıp ashabı kendisinden ayrılınca bu ikisi ona geldi ve şöyle 
dediler: Ya Resûlullah! Bize, ‘Oturun, siz ikiniz gerçekten hayır üzeresiniz.’ 
dediniz. O, özel olarak bizim için mi, yoksa genel mi? Resûlullah şöyle 
buyurdu: İlim talep eden hiçbir kul yoktur ki mutlaka bu onun geçmiş gü-
nahları için keffâret olmasın.” Bunu Tirmizî özetle, Taberânî ise, el-Mu‘ce-
mü’l-Kebîr’de (6615) rivayet etmiş; lafızlar Taberânî’ye aittir [el-Münzirî, 
1417: 1/53]. Abdülazim el-Münzirî (ö. 256/869) diyor ki [1417:1/53] 
Sehbera’nın sahabî olup olmadığı konusunda ihtilaf bulunmaktadır.

[86] Deylemî, Müsned’inde Resûlullah’ın (s.a.) şöyle buyurduğunu Enes 
b. Mâlik’ten rivayet etmiştir: “Geride bir ilim sayfası bırakmış hiçbir kişi 
yoktur ki bu sayfa onunla cehennem arasına perde olmasın ve o sayfada 
yazılı her harfe karşılık cennette dünyadan yedi kez daha geniş bir şehir ku-
rulmasın.” [Deylemî, 1986: 6062] Yine o, İbn Ömer’den nakletmiş: “Her 
şeyin bir yolu vardır. Cennetin yolu ise ilimdir.” [age, 4989] Muâz’ın şöyle 
dediği rivayet ediliyor: “İlmi öğrenin. Çünkü ilmin öğrenilmesi sizin için 
haşyettir (Allah’a derin saygıdan kaynaklanan korku), talep edilmesi ibadet-
tir, müzakere edilmesi tespihtir, onu araştırmak cihâttır, bilmeyene öğretil-
mesi sadakadır, ilim ehli için onun zilleti, (Allah’a) yakınlaşmaktır.1 Çünkü 
ilim, haram ve helâlin işaretleridir, cennet ehlinin yollarının fener kulesidir. 
Yabanlık ve yalnızlıkta ünsiyet onunladır. İlim, gurbette arkadaştır, halvette 
konuşandır. İyi ve kötü günde rehberdir; düşmanlara karşı silahtır. Allah, 
ilimle toplumları yükseltip onları hayırda önderler, kendileriyle hidayete 
erişilen rehberler ve hayırda öncüler kılar. Onların eserlerinden yararlanılır, 
davranışları gözetlenip dikkate alınır ve melekler onların dostluğunu arzu 
eder. Allah ilmi, saîdlere/mutlulara ilham eder ve şakîleri ondan mahrum 
bırakır.” Onu Abdullah İbn Ebî Cemre (ö. 699/1299), Hilye sahibinden 
nakletmiş ve “İsnadını Semerkandî (ö. 375/985) sahih buldu” demiştir. 
Onu İbn Abdülber de Fadlu’l-İlm adlı kitabında rivayet etmiştir.

[87] Fahreddin er-Râzî’den şu metin naklediliyor: “Yüce Allah İncil’de 
şöyle buyurdu: İlmi işitip de onu talep etmeyen kimseye yazıklar olsun. 
İlmi talep edin, onu öğrenin. Zira ilim sizi saîd etmese bile şakî etmez; 
sizi yükseltmese bile alçaltmaz; size yarar sağlamasa bile zarar vermez. 

1 Başka kaynaklarda bu metindeki ذلــه yerinde بذلــه ifadesi yer almaktadır. Buna göre şöyle çevirebiliriz: 
“İlmi, ehli olanlara vermek, …” (çev.).
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فقــال: اجلســا فإنكمــا علــى خيــر. فلّمــا قــام النبــيṠ، وتفــرق عنــه أصحابــه، أتيــاه 

، إنــك قلــت لنــا اجلســا فإنكمــا علــى خيــر، فهــل لنــا خاصــة أم  فقــاال: يــا رســول اهللّٰ

ــا تقــدم«، رواه  ــارة م ــه كف ــم إال كان ل ــد يطلــب العل ــا مــن عب ــاس عامــة؟ فقــال: م للن

ــذري:  ــم المن ــد العظي ــال عب ــه. ق ــر واللفــظ ل ــي فــي الكبي الترمــذي مختصــرا والطبران

ــه خــاف. وســخبرة هــذا فــي صحبت

ــن مالــك أن رســول اهللّٰ Ṡ قــال: 1 ]]] وروى الديلمــي فــي مســنده عــن أنــس ب

»مــا مــن رجــل يتــرك ورقــة مــن العلــم إال تقــوم لــه تلــك الورقــة ســترا بينــه وبيــن 

ــة أوســع  ــة فــي الجن ــة مدين ــه بــكل حــرف مكتــوب فــي تلــك الورق ــى ل ــار، وإال بن الن

ــق  ــق وطري ــن عمــر: »لــكل شــيء طري ــا ســبع مــرات« وأخــرج أيضــا عــن اب مــن الدني

الجنــة العلــم«. وعــن معــاذ Ġ أنــه قــال: »تعلمــوا العلــم، فــإن تعلمــه لكــم خشــية، 

يعلمــه  لمــن ال  تســبيح، والبحــث عنــه جهــاد، وتعليمــه  وطلبــه عبــادة، ومذاكرتــه 

صدقــة، وذلــه ألهلــه قربــة، ألنــه معالــم الحــال والحــرام، ومنــار ســبل أهــل الجنــة، 

واألنــس بــه فــي الوحشــة، والصاحــب فــي الغربــة، والمحــدث فــي الخلــوة، والدليــل 

ــه أقوامــا فيجعلهــم فــي  علــى الســراء والضــراء، والســاح علــى األعــداء، يرفــع اهللّٰ ب

الخيــر قــادة، هــداة يهتــدى بهــم، وأئمــة فــي الخيــر، تقتنــص آثارهــم، وترمــق أفعالهــم، 

وترغــب المائكــة فــي خلتهــم، يلهمــه اهللّٰ الســعداء، ويحــرم منــه األشــقياء«، نقلــه ابــن 

أبــي جمــرة عــن صاحــب الحليــة قــال: وصحــح إســناده الســمرقندي. ورواه أيضــا ابــن 

عبــد البــر فــي كتابــه فضــل العلــم. 

ومــن الفخــر الــرازي مــا نصــه: »قــال اهللّٰ تعالــى فــي اإلنجيــل: ويــل لمــن 1 ]]]

يســعدكم  لــم  إن  العلــم  فــإن  وتعلمــوه،  العلــم  اطلبــوا  يطلبــه،  ولــم  بالعلــم  ســمع 

يضركــم،  لــم  ينفعكــم  لــم  وإن  يضعكــم،  لــم  يرفعكــم  لــم  وإن  يشــقكم،  لــم 
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‘Bilip de amel etmemekten korkuyoruz.’ demeyin. Ama şöyle deyiniz: ‘Bi-
lip amel etmeyi umuyoruz.’ İlim, sahibinin şefaatçisidir; Allah’ın onu rüsvâ 
etmemesi haktır. Yüce Allah kıyamet günü, ‘Ey âlimler topluluğu! Rab-
biniz hakkındaki zannınız nedir?’ deyince onlar şöyle derler: Zannımız, 
bize merhamet etmen ve bizi bağışlamandır. Bunun üzerine Allah buyurur: 
Gerçekten bunu yaptım. Sizi hikmetime emanet ettim. Sizin hakkınızda 
asla kötülük istemiyorum; aksine sizin için hayır istedim. Salih kullarımla 
birlikte cennetime rahmetimle giriniz.”

[88] Vehb b. Munebbih (ö. 110 veya 114 veya 116/728 veya 732 ve-
ya 734) diyor ki: “İlimden, eğer sahibi değersizse şeref, basit biriyse izzet, 
uzakta ise yakınlık, yoksulsa zenginlik, hor hakir ise asalet, aşağılık biri ise 
mehabet, sefih ise selâmet doğar.” [Nevevî, 1986: 1/36] Resûlullah (s.a.) 
buyurdu ki “Geçekten senin gidip ilimden bir bölüm öğrenmen, bin rek‘at 
namaz kılmandan daha hayırlıdır.” [İbn Mâce, “Mukaddime”, 16]

[89] Resûlullah (s.a.) şöyle buyurdu: “Kişinin öğrendiği ilimden bir 
bölüm, dünya ve ondakilerden daha hayırlıdır.” [Sübkî: 288.1] Hadiste şu 
ifade var: “Bir ilim meclisinde bulunmak, oyun eğlence (lehv) meclislerin-
den yetmişine kefarettir.” [Irâkî’nin tespitine göre bu hadis uydurmadır. 
Bk. Gazzâlî, 1997: 1/16]

[90] Atâ b. Ebû Rebâh (ö. 114 veya 115/732 veya 733) diyor ki âhireti 
isteyen kimse de ilme sarılsın, dünyayı isteyen kimse de. Resûlullah (s.a.) 
şöyle buyurmuştur: “İlimle uyumak, bilgisizce namaz kılmaktan daha ha-
yırlıdır.” [Aclûnî, 1405: 2/325] (Ebû İshak Muhammed b. el-Kâsim) b. 
Şa’bân el-Kurtubî (ö. 355/965), ez-Zâhî (fi’l-Fıkh) adlı eserinde şunu söy-
lüyor: “Bu, cahilin ibadetinin bâtınla değil de zâhiren olduğunu ve âlimin 
ibadetinin ise, hem bâtınla hem de zâhiren olduğunu” göstermektedir. İbn 
Hârûn da İhtisâru’n-Nihâye ve’t-Temâm’ın başlangıcında şu ifadeyi naklet-
miştir: “Hârûn b. Ali el-Hadramî, Mâlik’ten naklediyor: (Eşine) “Ey al-
çak!” deyince eşinin, “Eğer ben alçaksam sen boşsun” dediği bayanın duru-
mu Mâlik’e sorulduğunda şöyle dedi: “Eğer o bey ilim talep eden değilse, 
ayak takımındandır. Çünkü Resûlullah’ın (s.a.) şöyle buyurduğu rivayet 
edilmiştir: Allah bir kulu rezil etmek istediği zaman onu ilimden alıkoyar.” 

1 Bu kaynak, hadisin asılsız olduğunu belirtiyor. 
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وال تقولــوا نخــاف أن نعلــم وال نعمــل، ولكــن قولــوا: نرجــو أن نعلــم فنعمــل، والعلــم 

شــفيع لصاحبــه حــق علــى اهللّٰ أال يخزيــه، وإن اهللّٰ تعالــى يقــول يــوم القيامــة: يــا معشــر 

ــد  ــي ق ــا. فيقــول: فإن ــر لن ــا، ويغف ــا أن يرحمن ــون: ظنن ــا ظنكــم بربكــم؟ يقول ــاء م العلمـ

فعلــت، إنــي اســتودعتكم حكمتــي ال شــرا أريــد بكــم بــل لخيــر أردتــه بكــم، ادخلــوا فــي 

صالــح عبــادي إلــى جنتــي برحمتــي«. 

وقــال وهــب بــن منبــه: »يتشــعب مــن العلــم الشــرف، وإن كان صاحبــه دنّيــا، 1 ]]]

والعــز وإن كان مهينــا ، والقــرب وإن كان قصّيــا، والغنــى وإن كان فقيــرا، والنبــل وإن 

كان حقيــرا، والمهابــة وإن كان وضيعــا، والســامة وإن كان ســفيها«. وقــال Ṡ: »ألن 

تغــدو فتتعلــم بابــا مــن العلــم خيــر مــن أن تصلــي ألــف ركعــة«.

وقــال Ṡ: »بــاب مــن العلــم يتعلمهــا الرجــل خيــر مــن الدنيــا ومــا فيهــا«. وفــي 1 ]]]

الحديث: »حضور مـــجلس علم يكفر ســبعين مجلســا من مـــجالس اللّٰهو«. 

فعليــه 1 0]] الدنيــا  أراد  ومــن  بالعلــم،  فعليــه  اآلخــرة  أراد  مــن  عطــاء:  وقــال 

ــال  ــر مــن صــاة علــى جهــل«. ق ــم خي ــال رســول اهللّٰ Ṡ: »نومــة علــى عل ــم. وق بالعل

ابــن شــعبان القرطبــي فــي الزاهــي: »وهــذا يــدل علــى أن عبــادة الجاهــل بالظاهــر دون 

الباطــن، وعبــادة العالــم بالظاهــر والباطــن«. ونقــل ابــن هــارون فــي أول اختصــاره 

مــا نصــه: »روى هــارون بــن علــي الحضرمــي عــن مالــك أنــه ســئل عمــن قالــت يــا 

ســفلة. فقــال لهــا: إن كنــت ســفلة فأنــت طالــق. فقــال: إن لــم يكــن طالــب علــم فهــو 

ــم«.  ــه العل ــدا أحظــر عن ــال: إذا اســترذل اهللّٰ عب ــه ق ــي Ṡ أن ــه روي عــن النب ســفلة، ألن
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(Ebû Abdurrahmân Abdullah) İbn Mübârek’e insanlar sorulunca, “Onlar 
âlimlerdir” dedi; krallar (kimdir diye) sorulunca “Zâhidlerdir.” dedi. Ayak 
takımı sorulunca da, “Dinini istismar ederek yiyen (geçinen) kimselerdir” 
dedi. Ayak takımı, reziller demektir.” [Gazzâlî,1997: 1/14] Resûlullah (s.a.) 
şöyle buyurmuştur: “İman çıplaktır. Onun elbisesi takvâdır, süsü hayâdır 
ve meyvesi ilimdir.” [Deylemî, 1986: 380] 

[91] el-Mu‘cemü’l-Evsat’ta Taberânî’nin, el-Kâmil’de İbn Adiyy’in ve 
Ebû Nuaym’ın, Hz. Âişe’den (r.a.) naklettiğine göre o şöyle dedi: “Resû-
lullah (s.a.) şöyle buyurdu: Yeni bir güne kavuşurum da onda ilmim art-
mazsa, o gün güneşin doğmasında bir bereket yoktur.” [Taberânî, 1415: 
6636.] Ebû Ömer b. Abdülber diyor ki sonraki bilginlerden biri ki o da Ali 
b. Muhammed el-Bustî’dir, bu anlamı alıp şöyle demiştir:

Beni durumumla ve tecrübemle başbaşa bırakın; ben, 
Bilincindeyim gösterdiğim ve gördüğüm durumumun.

Bir gün geçtiği zaman ben bir şey üretmeden,
Ve bir bilgi edinmeden, o değildir benim ömrümden.

[92] Ebu’l-Esved (ed-Duelî ö. 69/688) diyor ki ilimden daha azîz bir 
şey yoktur. Krallar insanlara hükmederler, âlimler ise krallara hükmederler. 
[İbn Kuteybe: 2/137] Biri de şu şiiri söylemiş:

İnsanlara hükmederler ileri gelenler,
İleri gelenlere de âlimler hükmederler. 

[93] Zâhid sûfîlereden biri olan Fetih b. Ma‘bed el-Mavsılî şunu diyor: 
“Hasta üç gün yemekten ve içmekten alıkonulunca nasıl ölürse, aynı şekilde 
kalp de ilim ve hikmetten üç gün engellenirse ölür.” [Gazzâlî, 1997: 1/14]

[94] Hasan b. Yesar el-Basrî (ö. 110/728) diyor ki “Kim ilimsiz amel 
ederse onun bozdukları ıslah ettiklerinden daha çok olur. İlimsiz amel 
eden, yolsuz yürüyen gibidir.” [İbn Abdülber, 1422: 1/545]

[95] Ömer b. Hattâb (r.a.) diyor ki Resûlullah şöyle buyurdu: 
“Hiçbir kazanan, sahibini hidayete ileten ve onu alçalmaktan engelle-
yen ilmin fazileti gibi bir kazanç elde etmemiştir. Onun bilgisi1 dos-
doğru olmadıkça dini dosdoğru olmaz.” [Taberânî, 1415: 4726] Ta-
berânî bunu el-Mu‘cemü’l-Kebîr’de rivayet etmiştir. Hz. Ali (r.a.) 

1 Diğer bir nüshada ‘bilgisi’ yerine ‘ameli’ denilmiştir (çev.). 
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ــاء، وعــن الملــوك فقــال: الزهــاد، وعــن  و»ســئل ابــن المبــارك عــن النــاس فقــال: العلمـ

ــفلة بكســر الســين المهملــة وفتــح الفــاء: األراذل«.  الســفلة فقــال: مــن يــأكل بدينــه. والّسِ

وقــال Ṡ :»اإليمـــان عريــان، ولباســه التقــوى، وزينتــه الحيــاء، وثمرتــه العلــم«.

وأخــرج الطبرانــي فــي األوســط وابــن عــدي فــي الكامــل وأبــو نعيــم عــن 1 1]]

عائشــة رضــي اهللّٰ عنهــا قالــت: قــال رســول اهللّٰ Ṡ : »إذا أتــى علــي يــوم ولــم أزدد فيــه 

علمــا فــا بـــورك فــي طلــوع شــمس ذلــك اليــوم«. قــال أبــو عمــر بــن عبــد البــر أخــذ هــذا 

المعنى بعض المتأخرين وهو علي بن مـحمد البستي فقال:     

بصير بما أبدي وأبصـر من أمـري دعوني وأمري واختبـاري فإنـني 

ولم أقتبس علما فما هو من عمري إذا ما مضى يـوم ولم أصطنع يـدا 

وقــال أبــو األســود: ليــس شــيء أعــز مــن العلــم، الملــوك حــكام علــى النــاس 1 ]]]

والعلمــاء حــكام علــى الملــوك ونظــم بعضهــم بقولــه:

وعلى األكـابـر تحكم العلمـاء إن األكـابر يحكمون على الورى  

وقــال فتــح بــن معبــد الموصلــي أحــد الصوفيــة الزهــاد: »أليــس المريــض إذا 1 ]]]

ــع العلــم والحكمــة  ــام يمــوت، فكذلــك القلــب إذا من ــة أي ــع الطعــام والشــراب ثاث من

ثاثــة أيــام يمــوت«. 

وقــال الحســن: »مــن عمــل بغيــر علــم كان مــا يفســد أكثــر ممــا يصلــح، 1 ]]]

والعامــل بغيــر علــم كالســائر علــى غيــر طريــق.

اكتســب 1 5]] »مــا   : Ṡ ّٰاهلل رســول  قــال   ، Ġ الخطــاب بــن  عمــر  وقــال 

ومــا  ردى،  عــن  يــرده  أو  هــدى  إلــى  صاحبــه  يهــدي  علــم،  فضــل  مثــل  مكتســب 

Ġ علــي  وعــن  الكبيــر.  فــي  الطبرانــي  « رواه  عملــه  يســتقيم  حتــى  دينــه  اســتقام 
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“Ey iman edenler! Kendinizi ve ailenizi cehennemden koruyunuz.” [Tah-
rim 66/6] âyeti hakkında  diyor ki “Bu, ailenize hayrı öğretiniz, demektir.”  
Hâkim (en-Nîsâbûrî) bunu mevkuf olarak rivayet etmiş ve Buhârî ve Müs-
lim’in şartlarına göre sahih olduğunu söylemiştir. [Nîsâbûrî, 1990: 3826] 
Bilgelerden biri şöyle diyor: İlim en üstün kazanç, en şerefli aidiyet, elde 
edilecek en değerli hazine, devşirilecek en hoş meyvedir. Hakikatlerin bil-
gisine onunla ulaşılır, Yaratıcı’nın rızasına onunla erilir. İlim sahibini asla 
mahvetmez, onu kazanan asla yoksul olmaz ve mertebeleri alçalmaz. O, 
zenginler için izzet, yoksullar için hazinedir. 

[96] Deylemî, Müsnedü’l-Firdevs’te Ümmu Hani’den (r.a.) Resûlullah’ın 
(s.a.) şöyle buyurduğunu nakletmektedir: “İlim ve mal her ayıbı örter, ca-
hillik ve yoksulluk ise her ayıbı açığa çıkarır.” [ed-Deylemî, 1986: 4200. 
İbn Abbâs’tan naklen] Musâb b. Zübeyr (ö. 71/690) oğluna şöyle diyor: 
İlim tahsil et. Sonuçta senin malın olursa ilim senin için güzellik olur; ma-
lın olmazsa ilim senin malın olur [İbn Abdülber, 1422:1/259]. Musâb b. 
Mervan çocuklarına şunu söylüyor: İlim öğrenin. Sonuçta, eğer beyefendi 
iseniz üstün olursunuz, orta hâlli iseniz beyefendi olursunuz, avamdan ise-
niz yaşarsınız. [Mâverdî, 2002: 48. Musâb yerine Abdülmelik diyor.]

[97] Sâlim b. Ebî’l-Ca‘d el-Eşcaî’den (ö. 100/718) şöyle dediği nakledi-
liyor: “Efendim beni üç yüz dirheme satın alıp âzat etti. Bunun üzerine de-
dim ki ‘Hangi işi meslek edineyim?’ ‘İlmi’ dedi. Bunun üzerine ilmi meslek 
edindim. İlim elde eder etmez,1 Medine’nin emiri beni ziyarete geldi, ama 
ben ona izin vermedim. ‘Ona niçin izin vermedin?’ dersen şunu derim: 
Âlimler bildikleri zaman amel ederler, amel ettikleri zaman meşgul olurlar, 
meşgul olduklarında kaybolurlar, kayboldukları zaman (bir makam için) 
talep edilirler, talep edildiklerinde kaçarlar, kaçtıklarında da güvende olur-
lar.” [İbn Kuteybe, Tarihsiz: 2/141] İşte bu, ilmiyle eşrafın üstüne yükselen 
bir köledir. Bunun benzeri, Humeyd et-Tavîl’den rivayet edilmiştir. Şöyle 
diyor: Çöl ehlinden bir adam Basra’ya geldi. Kendisini Hâlid b. Mehrân 
karşılayınca ona, “Ey Ebû Abdullah! Bana söyler misin, bu şehrin halkının 
efendisi kimdir?” diye sordu. O, “Hasan b. Ebî Hasan’dır” dedi. “O, mevlâ 
mı, yoksa bedevî mi” diye sorunca, “Mevlâ” dedi. “Kimin mevlâsı?” diye 
sorunca da “Ensarın” dedi. “Ne ile onlara efendi oldu?” diye sordu. O da, 
“Ona dinleri hakkında ihtiyaç duydular” dedi. Bunun üzerine bedevî şöyle 
dedi: “Bu, efendilik olarak ona yeter.” [Belevî,1985: 1/23-24]

1 Reddu’l-Muhtar’da “bir sene geçince” ifadesi yer alıyor.
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فــي قولــه تعالــى: ﴿ ... ُقـٓـوا اَْنُفَســُكْم َواَْه۪ليُكــْم َنــاًرا... ﴾1. قــال: »علموا أهليكم الخير« 

ــم  ــال بعــض الحكمــاء: العل ــح علــى شــرطهما. وق ــال صحي ــا، وق رواه الحاكــم موقوف

أفضــل مكتســب، وأشــرف منتســب، وأنفــس ذخيــرة تقتنــى، وأطيــب ثمــرة تجتنــى، ومنــه 

يتوصــل إلــى معرفــة الحقائــق ويتوصــل بــه إلــى رضــا الخالــق، ال يضيــع أبــدا صاحبــه، 

وال يفتقــر أبــدا كاســبه، وال تنحــط مراتبــه، وهــو لألغنيــاء عــّز، وللفقــراء كنــز.

وأخــرج الديلمــي فــي مســند الفــردوس عــن أم هانــئ رضــي اهللّٰ عنهــا أن 1 ]]]

رســول اهللّٰ Ṡ قــال: »العلــم والمــال يســتران كل عيــب، والجهــل والفقــر يكشــفان كل 

عيــب«. وقــال مصعــب بـــن الزبيــر البنــه: تعلــم العلــم، فــإن يكــن لــك مــال كان جمــاال، 

وإن لــم يكــن لــك مــال كان مــاال. وقــال مصعــب بــن مــروان لبنيــه: تعلمــوا العلــم، فــإن 

كنتــم ســادة فقتــم، وإن كنتــم وســطا ســدتم، وإن كنتــم ســوقة عشــتم. 

وعــن ســالم بــن أبــي الجعــد أنــه قــال: »اشــتراني مــوالي بثاثمائــة درهــم 1 ]]]

وأعتقنــي، فقلــت بــأي حرفــة أحتــرف؟ فقــال: بالعلــم. قــال: فاحترفــت بالعلــم، فمــا 

ــه؟  ــأذن ل ــْم ي ــَم َل ــه. إن قلــت ِل ــم آذن ل ــي فل ــة يزورن ــر المدين ــى جــاء أمي ــي حت تمــت ل

قلــت: العلمــاء إذا علمــوا عملــوا، فــإذا عملــوا شــغلوا، فــإذا شــغلوا فقــدوا، وإذا فقــدوا 

طلبــوا، فــإذا طلبــوا هربــوا، فــإذا هربــوا آمنــوا«. فهــذا مولــى قــد فــاق بعلمــه األشــراف. 

ومثــل هــذا يــروى عــن حميــد الطويــل قــال: »قــدم رجــل مــن أهــل الباديــة البصــرة، 

فاســتقبله خالــد بــن مهــران، فقــال لــه: يــا أبــا عبــد اهللّٰ أخبرنــي عــن ســيد أهــل هــذا المصــر 

مــن هــو؟ فقــال لــه: الحســن بــن أبــي الحســن. قــال: أعرابــي هــو أو مولــى؟ قــال: مولــى. 

قــال لمــن؟ قــال: لألنصــار. قــال: فبــم ســادهم؟ قــال: احتاجــوا إليــه فــي دينهــم. فقــال 

البــدوي: كفــى بهــذا ســؤددا«.

وعــن عبــد اهللّٰ بــن وهــب قــال: »دخــل عبــد الملــك المســجد الحــرام، فــرأى 1 ]]]

التحريم: ].  1
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[98] Abdullah b. Vehb’in şöyle dediği naklediliyor: “Abdülmelik Mes-
cid-i Haram’a girince ilim ve zikir halkaları gördü. Onlar hoşuna gitti. 
Sonra bir halkayı gösterip “Bu halka kime ait?” dedi. “’Atâ’nın” denildi. 
Bir diğerine bakıp “Bu kimin?” dedi, “Meymun b. Mehrân’ın” denildi. Bir 
diğerine bakıp “Bu kimin?” dedi. “Mekhûl’un” denildi. Başka birine bakıp 
“Bu kimin?” dedi. “Mücahid’in” denildi. Bunların hepsi, Yemen’den gelmiş 
Perslerin çocuklarıydılar. Hemen evine döndü ve Kureyş kabilelerine adam 
gönderip onları topladı. Onlara şunu dedi: Ey Kureyş topluluğu! Bizler, 
bildiğiniz durumdaydık; Allah, Muhammed’le (s.a.) ve bu dinle bize lu-
tufta bulundu. Siz onu hakir gördünüz ve sonuçta Pers çocukları size galip 
geldiler. Ali b. Hasan’dan başka hiçbiri ona karşılık vermedi. O da şunu 
dedi: Eskiden beri onlar hâkim oldular ve bize muhtaç olmadılar. Biz onlara 
hâkim olduk, ama hiçbir zaman onlardan müstağni olamadık.” [Age, 1/24]

[99] Mâlik b. Enes’in bir çocuğu vardı; girer çıkar, ilim meclislerinde 
onunla birlikte oturmazdı. Ona baktığı zaman şöyle derdi: “Şu beni mem-
nun ediyor ki bu ilim miras bırakılmaz. Abdurrahmân b. Kâsım’dan başka 
hiçbir kimse babasına meclisinde halef olmamıştır.” [Age, 1/28]

[100] Sâlih (b. Beşîr) el-Merrî ’den (ö. 172 veya 176/788 veya 792) nak-
ledildiğine göre o, müminlerin emirinin huzuruna girmiş; o da onu hemen 
kendi minderine oturtmuş. Bunun üzerine Salih, “Hasan dedi ve Hasan 
doğru söyledi.” deyip sustu. Müminlerin Emiri, ona “Hasan ne dedi?” diye 
sorunca şöyle cevap verdi: Hasan şunu dedi: ‘İlim, şerefli olanın şerefini 
artırır ve köle ilimle seçkinlerin derecelerine ulaşır.’ Şayet böyle olmasaydı, 
Salih Merrî kim oluyor ki müminlerin emirinin minderine otursun!

[101] Denilmiştir ki kim ilimle tek başına kalırsa, kimsesizlik/halvet 
ona yabancılık hissi vermez. Kim de kitaplarla hoş vakit geçirirse hiçbir 
rahatlığı kaçırmaz. Yine denilmiştir ki ilim gibi hiçbir sohbet arkadaşı, hilm 
gibi de hiçbir yardımcı yoktur. [Mâverdi, 2002: 92]

[102] Şâfiî (r.a.) diyor:

Ey Genç! Öğrenmeye çalış ağaç yaşken
Zihnin keskin ve idrâkin elverişliyken

Çünkü cahillik her yükseği alçaltır
Oysa ilim her aşağıdakini yükseltir
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حلــق العلــم والذكــر فأعجــب بهــا، فأشــار إلــى حلقــة فقــال لمــن هــذه؟ فقيــل: لعطــاء. 

ــى أخــرى  ــن مهــران. ونظــر إل ــل: لميمــون ب ــال: لمــن هــذه؟ فقي ــى أخــرى فق ونظــر إل

فقــال: لمــن هــذه؟ فقيــل: لمكحــول. ونظــر إلــى أخــرى فقــال: لمــن هــذه؟ فقيــل: 

لمجاهــد. وكلهــم مــن أبنــاء الفــرس الذيــن مــن اليمــن. فرجــع إلــى منزلــه، وبعــث إلــى 

أحيــاء قريــش، فجمعهــم وقــال: يــا معشــر قريــش، كنــا فيمــا قــد علمتــم فمــّن اهللّٰ علينــا 

بمحمــد Ṡ وبهــذا الديــن، فحقرتمــوه حتــى غلبكــم أبنــاء الفــرس. فلــم يــرد عليــه أحــد 

إال علــي بــن الحســن فإنــه قــال: ملكــوا مــن أول الدهــر فلــم يحتاجــوا إلينــا، وملكناهــم 

فمــا اســتغنينا عنهــم ســاعة«. 

 »كان لمالــك بــن أنــس ولــد يدخــل ويخــرج وال يجلــس معــه فــي مجالــس 1 ]]]

العلــم، فــكان إذا نظــر إليــه يقــول: هــذا ممــا يطيــب نفســـي إن هــذا العلــم ال يــورث وإن 

أحـــدا ال يخلــف أبــاه فــي مجلســه إال عبــد الرحـــمن بــن القاســم«.

وعــن صالــح المــري أنــه دخــل علــى أميــر المؤمنيــن فأجلســه علــى وســادته 1 100]

فقــال صالــح: قــال الحســن وصــدق الحســن وســكت صالــح فقــال لــه األميــر: أي شــيء 

قــال الحســن؟ فقــال لــه: قــال الحســن: العلــم يزيــد الشــريف شــرفا ويبلــغ العبــد بــه منــازل 

األخيــار، وإال فمــن صالــح الـــمري حتــى يجلـــس على وســـادة أميــر المؤمنين.                    

وقيــل: مــن تفــرد بالعلــم لــم توحشــه خلــوة، ومــن تســلى بالكتــب لــم تفتــه 1 101]

ســلوة. وقيــل:ال ســمير كالعلــم وال ظهيــر كالحلــم.

[10[ 1 : Ġ وقال الشافعي

وذهنك ثاقٌب والفهم قابـْل تـعلم يا فتى والعود رطـُب  

وإن العلم رافع كل سافـْل فـإن الجهل واضع كل عـال  

سكوت الحاضرين وأنت قائْل وحسبك يا فتى شرفـا ومجـدا  
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Ey Genç! Şeref ve asalet olarak sana yeter
Hâzirûnun susması, sen konuşurken1

[103] Bir başkası şöyle diyor:

İlim, asılları olmayan evler kurar
Cahillik ise şeref ve asaletin evini yıkar

[104] Başka biri de şöyle diyor:

İlim, sahibini süsler ve şereflendirir
Bunu bize haberler ve kitaplar getirmiştir

Asil soyu olmayan kavimleri ilim yükseltir
Öyleyse, asalet sahibi olan âlim nasıl olur

O hâlde, ilminle Allah’ın rızasını talep et sadece
İlmin dışındakiler oyun ve eğlenceden başka nedir?

[105] Başkası da şunu diyor:

Kavmin yücesi sayılır âlim olan kimse
Kavmi içinde soylu soplu olmasa bile

Bir yere konuverse orada yaşar ilmiyle
Âlim garip değildir hiçbir ülkede

[106] Bir başkası diyor:

Âdemoğlunun ilmi, onu dünyasının üstüne çıkarır
İlim, kalıcı ve işe yarar olanların en faydalısıdır

Gönlünü ilim kazanmaya alıştır ki o azîzdir
Nefsine yerleşirse ondan tamah gidiverir

İlmin bağları sağlamdır; onlarla yükselirsin yükseldikçe
Terakki eder ilme tutunan her bir kimse

İlim, talibi için izzettir, kazananı için barınaktır
Dünyada da âhirette de ilimden yararlanılır

1 Şâfiî’nin Divanında bu beyitlere rastlanmamıştır.
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وقال غيره:                                  1 ]10]

والجهل يهدم بيت المجد والكرم العلم يبني بيوتا ال أصول لها  

وقال غيره :1 ]10]

أتـت إلينـا بذا األنبـاء والكتب العلم زين وتشريف لصاحبه  

فكيف من كان ذا علم وله حسب والعلم يرفع أقوامــا با حســب  

فما سوى العلم فهو اللّٰهو واللعب                              فاطلب بعلمك وجه اهللّٰ محتسبا 

وقال غيره : 1 105]

وإن لم يكن في قومه بحسيب يعد رفيع القوم من كان عالمـا  

وما عالم في بلـدة بغريـب وإن حّل أرضا عاش فيها بعلمه  

وقال غيره:1 ]10]

والعلم أنجـع ما يبقى وينتجـع علـم ابن آدم يعليه لعالمـــه  

عّود فؤادك كسب العلم فهو سنى  إن حّل في النفس لم يبق بها طمع

وكل مستمسك بـالعلم مرتفع عـراه موثوقة تـرقى بها صعـدا  

بالعلم في كـلتا الدارين ينتفع عـّز لـطالبـه حـرز لكاسبـه  
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[107] Ebü’l-Kâsım b. Usfûr şunu diyor:

İlim nereye giderse sen onunla birlikte git
Her kavrayış sahibi olan kimseyi keşfet

Nefislerin körlükten kurtulması ondadır
Aslı kesin buyruk olan dine o yardımdır

Gerçekten gördüm ki cehalet, sahibini rezil ediyor
İlim ise, kavimler içindeki sahibini yükseltiyor

Daha çirkin görünümlüsünü gördü mü gözlerin
Kendisinde ilim ve anlayış olmayan yaşlı kişiden?

Dopdolu karın sahibi olarak ömür boyu gelip gider 
Ki onun bağırlarında et ve yağ iyice yığılmıştır

Miskine dininin durumu sorulursa eğer
Yüzünde âcizlik terlerinin döküldüğü görünür

Sen ilmi nakledenlere karış, seçkinlerine arkadaşlık et
Zira onlarla olmak süstür, onlarla arkadaşlık ganimet

Allah’a andolsun ki ilim olmasaydı hidayet açığa çıkmazdı
Meselelerin gaybından bize hiçbir alâmet görünür olmazdı

[108] Başkası da şöyle diyor:

Gencin nesebinden sahip olacağı şeylerin en güzeli
Artırıyor olmasıdır kendi ilmini ve edebini

Şayet ona muhtaç olursan o seni korur
Yok, ona muhtaç değilsen, sana süs olur

[109] Bir diğeri de şunu diyor:

Kalpteki ilim, uzaydaki güneş gibidir
Kişi için ilim, kral için taç gibidir

İlmin ipine sarılarak elini güçlendir
Zira kalp için ilim, balık için su gibidir

[110] Başka biri de şunu demiş:

İlim güzel bir şeydir; sen onu talep eden ol
İlme nahivle başla, ondan sonra edebiyata dal
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قال أبو القاسم بن عصفور:1 ]10]

وعنه فكاشف كل مـن عنـده فهـم مع العلم فاسلك حيث ما سلك العلـم  

وعون على الدين الذي أصلـه حتـم فـفيه جـاء للنفـوس مـن العمـى   

وذو العلم في األقـوام يرفعـه العلـم فـإني رأيـت الجهـل يـزري بأهلـه   

من أشيـب ال علم لديـه وال فهـم وهـل أبصرت عيناك أقبـح منظـرا   

تركب في أحضانه اللـحم والشحـم يروح ويغدو الدهـر صاحـب بطنـه   

بدت رحضاء الـعي في وجهه تسـم  إذا سئل المسكيـن عـن أمـر دينـه   

فـخلطتهم زيـن وصحبتهـم غنـم         فخالط رواة العلم واصحب خيارهـم  

وال الح من غيب األمور لنـا رسـم فـو اهللّٰ لوال العلم مـا اتضح الهـدى   

وقال غيره : 1 ]10]

إكـثاره من علمه وأدبـْه أجمل شيء للفتى من نسبْه   

أو غير مـحتاج إليه زانَك  إن كنت محتاجا إليه صانَك   

قال غيره :1 ]10]

والعلم للمرء مثل التـاج للملك العلم في الصدر مثل الشمس في الفلك  

فالعلم للقلب مثل الماء للسمك اشـدد يديـك بحبل العلـم معتصمـا   

قال غيره : 1 110]

فكـن لـه ذا طـلِب العلم شيء حسن   

مـن بـعده في األدِب وابدأه بالنحو وخْذ   
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Şayet görmek istersen makam ve mensıb onurunu
Mâlik’in usulünü oku ve belle mezhebin fürû‘unu

Çünkü Mâlik’in kavli, bir zincirdir altından.
Bellediğinle amel et en yüksek rütbeyi kazan

[111] Bir başkası şöyle diyor:

İlim tahsil et, kişi âlim olarak doğmuyor
İlim sahibi, cahil olan kimse gibi olmuyor

Çünkü toplumun küçüğü, eğer âlim olursa
Büyüktür, meseleler ona sorulduğunda

Kavmin ilme sahip olmayan büyüğü
Meclisler onu sarmaladığında olur küçüğü

[112] Başkası şunu demiş:

İlim en güzel süstür; akıllı onunla donanır
İlimsiz yetiştirilip ondan yoksun kalana söyle:
Ne kadar farklıdır açılan sabah ile karanlık gece!

[113]  Bir diğeri şunu demiş:

İlim güzelliktir, bitimi bulunmayan hazine
Akıllı ne güzel dosttur, arkadaşlık ettiğinde

Kişi bazen mal biriktirir ve az bir zaman sonra
Malı talan olup zillet ile kızgınlık kalır arkada

İlim sahibi, ebediyyen kendisine gıpta edilendir
Ne kaybetmekten ne de kaçırmaktan endişelenir

Ey ilim biriktiren! Biriktiriyorsun pek güzel bir hazine
Katiyyen onu denk tutamazsın, ne altınla ne de inciyle

[114] Diğer biri şöyle demiş:

Nefsini ilimlerle terbiye et ki yükselesin
Ve o bütünün evi olduğu hâlde bütünü göresin
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جـاها وعـّز منصِب فإن أردت أن ترى   

واحفظ فروع المذهِب فاقرأ أصول مالك   

سلسلـة مـن ذهـِب فـإن قول مالك   

تحظـى بأعلى الرتِب واعمـل بما حفظته   

وقال غيره: 1 111]

وليس أخو علم كمن هو جـاهُل تـعلم فليس المرء يولد عالمـا   

كبيـر إذا رّدت إلـيه المسائـل ألن صغيـر القوم إن كان عالمـا   

صغيـر إذا الـتّفت إليه المحافـل وإن كبيـر القوم ال علم عنـده   

وقال غيره :1 ]11]

به اللبيب تحلـى العلم أحسن حلي   

ربى وعنه تخلـى فقـل لمن في سواه   

دجى وصبح تجلَّى َشـتاََّن َما َبْيَن ليل   

وقال غيره : 1 ]11]

ِنْعَم الَقريـُن ِإَذا َمـا َعاِقـٌل َصِحَبـا اَْلِعْلـُم َزْيـٌن َوَكْنـٌز الَ َنَفـاد َلــُه   

عما قليـل ويبقـى الذّل والحَرَبـا قـد يجمـع المـرء َمـاالً ثم يْسلُبـُه   

فـا يَُحـاِذُر فـوتاً الَ َوالَ َهَربـا َوَصاِحُب اْلِعْلِم َمْغُبـوٌط ِبـِه أََبـًدا   

الَ َتْعِدَلـنَّ ِبــِه ُدّرا َوالَ َذَهَبـــا ْخـَر َتْجَمُعـُه    َيا َجاِمَع اْلِعْلـِم ِنْعـَم الدُّ

وقال غيره :1 ]11]

َوَتـَرى اْلُكـلَّ َوْهـَو ِلْلُكـّلِ َبْيـُت ِب النَّْفـَس ِباْلُعُلـوِم ِلَتْرَقـى    َهـّذِ
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Nefis ancak cam şişe gibidir, akıl ise
Lambadır; Allah’ın hikmeti yağdır içinde

Nefis ışıldadığı zaman işte sen bir dirisin
Karanlığa boğulduğunda ise bir ölüsün sen 

[115] Başkası şunu demiş:

İlim, senin biriktirmekte olduğun en değerli hazine
Kim ilmi harcarsa, onun iftihar vesileleri silinmemekte

İlme önem ver ve yönel onun maksatlarına
Zira ilmin başı da ikbaldir (güzel talih) sonu da

[116] Bir başkası:

İlim bayağı olanı yüceliklere çıkarır
Cahillik ise soylu soplu genci alçaltır

[117] Başkası şöyle diyor:

Bilemiyor olduğunda öğren; zira ilim ancak öğrenenlerdedir
Öğren; konuştuğunda genci ilim güzel elbiseden daha fazla süsler

[118] Başkası:

İlim sahipleri, mertebeler içinde rütbece en yüksek olandır
Ona yakın yücelik izzeti, tören alaylarındadır

O, yüksek zirvedir, kendisine sığınan kimseyi korur
Ve o kişi emin olarak musibetler içinde yürür

Onu talep eden, bütün ihtiyaçlarını talep etmiş olur
Onu kazanan kimse bütün talepleri kazanmış olur

Eğer kaçırdınsa dünya ve dünyanın hoş nimetlerini
Boş ver! Çünkü ilim, gerçekte ilâhî vergilerin en iyisi

[119] Bir başkası:

İlim tahsil et; zira o olmasaydı
Hak ve bâtıl ayan beyan ayrılmazdı

İlmini kaçırmış yaşlı kişi, hiçbir şeye nâil değildir
Nitekim onun hakkında cahil olduğu söylenmiştir
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ِ َزْيــُت ـُل ِسـَراٌج َوِحْكَمـُة اهللّٰ َجاَجـِة َواْلَعْقــ    ِإنََّمـا النَّْفـُس َكالزُّ

َفــِإَذا أَْشَرَقـْت َفِإنّـَـَك َحــيٌّ   َوِإَذا أَْظَلَمـْت َفِإنَّـَك َمْيـــت

وقال غيره :1 115]

َمْن َبَذَل اْلِعْلَم َلْم تدرْس َمَفاِخُره اْلِعْلُم أَْنُفُس ذْخٍر أَْنَت ذاِخُرُه  

ُل اْلِعْلِم ِإْقَبــاٌل َوآِخـُره َفأَوَّ أَْقِبْل َعَلى اْلِعْلِم َواْسَتْقِبْل َمَقاِصَده  

 وقال غيره:  1 ]11]

َواْلَجْهُل يُْقِعُد ِباْلَفَتى اْلَمْنُسوِب اَْلِعْلُم َيْنهُض ِباْلَخِسيِس ِإلَى اْلُعاَ  

وقال غيره :1 ]11]

َفَمـا اْلِعْلُم إال ِعْنَد أَْهِل التََّعلُّـِم َتَعلَّْم ِإَذا َما ُكْنَت َلْسَت ِبَعاِلِم   

ِمَن اْلُحلَِّة اْلَحْسَنِاء عند التكلـم َتَعلَّْم َفِإنَّ اْلِعْلَم أَْزَيُن ِلْلَفَتـى   

 وقال غيره :1 ]11]

ومن دونه عّز الُعلى في المواكب َذوو العلم  أعلى رتبـة في المراتب  

إليها ويمشي آمنا في النوائـب هو الذروة الشماء تحمي مِن اْلَتجـا  

ومن حازه قد حاز كل المطالب فمن رامه َرام المآرب كّلهـا  

فغّمض فأن العلم خير المواهب فإن فاتك الدنيا وطيب نعيمها  

قال غيره :1 ]11]

تبّيـن الحـق وال البـاطل تعلم العلم فـلواله مـــا  

َفِقيـَل فيـه أنـه جاهـُل ما نـال شيخ فاَتُه ِعْلُمــُه  
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İlim, eksiklikten münezzeh Rabb’ın niteliğidir
O hâlde akıllı olan, ona nasıl razı olmaz!

[120] Başkası şöyle demiş:

İlim apaçık nurdur, aydınlanılır onunla
Cehalet ona zarar verir; yazık cahil olana

Gençliğini geçirirsen Allah’a karşı takvâ uğrunda
Ve ilimleri tahsilde; izzet kazanırsın erdemlilerle bir arada

[121] Bir diğeri şöyle diyor:

İlimsiz çalışan hiçbir kimsenin rüşdü açığa çıkmaz
İlim; akıl, kalp ve dilde ziyası olan hakikattir

[122] Diğeri şunu demiş:

İlim şerefin kapısıdır; ilmin yerine geçen bir şey yoktur
Bana muhalefet eden herkesin kapısı saptır, samandır

c. İlim İçin Yolculuk, Onun Şerefini Gösterir

[123] İlim tahsil etmek için yolculuğun dinen talep ediliyor olması, 
onun şerefinin göstergelerindendir. Yüce Allah şöyle buyuruyor: “Müminle-
rin hepsi toptan sefere çıkacak değillerdir. Onlardan her topluluktan bir ta-
ife, dini derinlemesine iyi öğrenmek ve döndükleri zaman kavimlerini uyar-
mak üzere savaştan geri kalsa ya!” [Tevbe 9/122] Buhârî’de İbn Abbâs’tan 
(r.a.) naklediliyor. İbn Abbâs diyor ki Hur b. Kays ile ben, Hz. Mûsâ’nın 
(a.s.) arkadaşı hakkında tartışıyorduk. İbn Abbâs, “O arkadaşı, Hızır’dır.” 
dedi. Bu arada onlara Ubeyy b. Ka‘b uğrayınca İbn Abbâs onu çağırıp şöyle 
dedi: “Bu arkadaşımla ben, Hz. Mûsâ’nın, kendisine kavuşma yolunu sor-
duğu arkadaşı hakkında tartıştık. Sen, Resûlullah’ın (s.a.) onun durumuyla 
ilgili konuştuğunu duydun mu?” O da, “Evet, Resûlullah’ın (s.a.) şöyle de-
diğini duydum.” dedi: Hz. Mûsâ İsrâiloğullarından bir grubun içinde iken 
birden adamın biri gelip ona şöyle dedi: Senden daha âlim birini biliyor 
musun? Hz. Mûsâ, ‘Hayır’ dedi. Hemen Allah, Hz. Mûsâ’ya şunu vahyetti: 
Evet var; kulumuz Hızır. Hz. Mûsâ, ona ulaşmanın yolunu sordu. Allah, 
balığı alâmet kıldı. Ona şöyle denildi: Balığı kaybettiğin zaman dön, mu-
hakkak onunla karşılaşacaksın. Bunun üzerine o, denizde balığı izliyordu. 
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فكيف ال يرضى به العاقُل الـعلم وصف الرّب سبحانه  

وقال غيره:1 0]1]

والجهل ضّر له ويل لمن جها العلم نوٌر مبيٌن يُْسَتَضاُء بــِه  

درس العلوم َتَنْل عّزا مع الُفَضاَ أَْفِن شبابك في تقوى اإلله وفي  

وقال اآلخر: 1 1]1]

َفـُرْشُدُه غيـر مستبـان وكل ساع بغير علـم  

في العقل والقلِب والّلَِسان والعلم َحقٌّ َلُه ضيــاٌء  

وقال اآلخر :1 ]]1]

ومــا من العلم خلْف العلم باب للشــرْف  

بابه ِتْبـــٌن وَعَلـْف وكل من خالفنــي  

 وممــا يــدل علــى شــرفه أن الرحلــة فــي طلبــه مطلوبــة شــرعا، قــال اهللّٰ 1 ]]1]

يــِن...﴾1. وفــي  ُهــوا ِفــي الّد۪ تعالــى: ﴿...َفَلــْواَل َنَفــَر ِمــْن ُكّلِ ِفْرَقــٍة ِمْنُهــْم َطٓاِئَفــٌة ِلَيَتَفقَّ

البخــاري »عــن ابــن عبــاس Ġ قــال: تماريــت أنــا والحــر بــن قيــس فــي صاحــب 

موســى، قــال ابــن عبــاس: هــو خضــر، فمــر بهمــا أبــي بــن كعــب فدعــاه ابــن عبــاس 

فقــال: إنــي تماريــت أنــا وصاحبــي هــذا فــي صاحــب موســى الــذي ســأل موســى 

إلــى لقيــه، هــل ســمعت رســول اهللّٰ Ṡ يذكــر شــأنه؟ قــال: نعــم، ســمعت  الســبيل 

رجــل  جــاءه  إذ  إســرائيل  بنــي  مــن  مــأل  فــي  موســى  بينمــا  يقــول:   Ṡ اهللّٰ  رســول 

إلــى موســى:  اهللّٰ  فأوحــى  فقــال موســى: ال.  منــك؟  أعلــم  أحــدا  تعلــم  هــل  فقــال: 

ــة. وقيــل  ــه، فجعــل اهللّٰ الحــوت آي ــا خضــر. فســأل موســى الســبيل إلــى لقي بلــى، عبدن

لــه: إذا فقــدت الحــوت فارجــع فإنــك ســتلقاه. فــكان يتبــع أثــر الحــوت فــي البحــر، 

تتمة اآلية: ﴿...َوِلُيْنِذُروا َقْوَمُهْم ِاَذا َرَجُعٓوا ِاَلْيِهْم َلَعلَُّهْم َيْحَذُروَن﴾ التوبة: ]]1.  1
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Mûsâ’ya genç adamı şöyle dedi: Gördün mü? Kayaya sığındığımız zaman 
doğrusu ben balığı unuttum ve onu sana söylememi herhâlde şeytan bana 
unutturdu. Balık şaşılacak bir şekilde denizdeki yolunu tutup gitmiş. 
Mûsâ, ‘İşte aradığımız zaten buydu.’ dedi ve hemen izlerini takip ederek 
gerisin geri döndüler ve (balığın kaybolduğu yerde) Hızır’ı buldular. Al-
lah’ın, Kur’ân’da anlattıkları (Kehf, 18/60-65), işte o ikisinin durumuyla 
ilgilidir.” [Buhârî, “İlim”, 15] 

[124] İbn Hacer şunları söylüyor: “Bu bölüm (bab), ilim tahsil etmek 
uğrunda meşakkate tahammülü teşvik etmeye tahsis edilmiştir. Çünkü gıp-
ta edilen şeyde meşakkate tahammül etmek vardır. Nitekim Hz. Mûsâ’nın 
en yüksek efendilik konumuna ulaşmış olması, onun ilim talebine ve ilim 
için deniz yolculuğuna çıkmasına engel olmamıştır. Bu hadisten, inatlaşma 
olmadığı takdirde ilimde karşılıklı tartışmanın, anlaşmazlık durumunda 
ilim ehline başvurmanın, güvenilir (sıdk sahibi) bir kişinin haberiyle amel 
etmenin ve daha fazla ilim elde etmek için deniz yolculuğu yapmanın câiz 
olduğu anlaşılmaktadır.” [İbn Hacer, 1379: 1/168-169]

[125] Üstad Ebû Yahyâ Zekeriyyâ (ö. 926/1519), Buhârî’ye yazdığı hâ-
şiyede, tevazunun gerekliliğini de bu söylenenlere eklemiştir. Çünkü Hz. 
Mûsâ, ilmi Allah’a ait kılmayınca Yüce Allah, onun ayıbını yüzüne vurdu 
ve ona kendisinden daha âlim olanı gösterdi. Ayrıca, daha altta olan biri-
nin âlime hizmet etmesinde âlim için bir sakınca yoktur.

[126] Enes, Hz. Peygamber’in (s.a.) şöyle buyurduğunu rivayet et-
mektedir: “Çin’de bile olsa ilmi talep ediniz. Çünkü ilim talep etmek her 
müslümana farzdır.” Bu hadisi, İbn Adiyy el-Kâmil’de, Beyhakî eş-Şu‘ab ve 
el-Medhal’de, İbn Abdülber el-İlim’de Ebû Âtike’nin rivayeti olarak naklet-
mişlerdir. Ebû Âtike, münkerü’l-hadistir. Beyhakî şöyle diyor: Bu hadis meş-
hurdur; senetleri ise zayıftır. [İbn Adiyy, 1988: 1/177; Keşfu’l-Hafâ, 1/154]

[127] Buhârî’de belirtildiğine göre, Câbir b. Abdullah, tek bir hadisi 
Abdullah b. Enîs’ten (ö. 54 veya 74/673 veya 693) almak üzere bir aylık 
yol gitmiştir. [Buhârî, “İlim”, 19]

[128] Rivayet edilir ki adamın biri yedi söz için bir bilge kişiye ulaş-
mak amacıyla yedi yüz fersah yol gitti. Ona varınca şöyle dedi: Allah’ın 
sana verdiği ilim için geldim. Gökler ve onlardan daha ağır olanı, yer-
yüzü ve ondan daha geniş olanı, taş ve ondan daha katı olanı, cehennem 
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فقــال لموســى فتــاه: أرأيــت إذ أوينــا إلــى الصخــرة، فإنــي نســيت الحــوت ومــا أنســانيه 

إال الشــيطان أن أذكــره، واتخــذ ســبيله فــي البحــر عجبــا، قــال ذلــك مــا كنـّـا نبغــي، فارتــدا 

علــى آثارهمــا قصصــا، فوجــدا خضــرا . وكان مــن شــأنهما مــا قــص اهللّٰ فــي كتابــه.

قــال ابــن حجــر: »هــذا البــاب معقــود للترغيــب فــي احتمــال المشــقة فــي 1 ]]1]

طلــب العلــم، ألن مــا يغتبــط بــه تحتمــل المشــقة فيــه، وألن موســى لــم يمنعــه بلوغــه 

مــن الســيادة المحــّل األعلــى مــن طلــب العلــم وركــوب البحــر ألجلــه. وفــي الحديــث 

جــواز التجــادل فــي العلــم إذا كان بغيــر تعنــت، والرجــوع إلــى أهــل العلــم عنــد التنــازع، 

والعمــل بخبــر الواحــد الصــدوق، وركــوب البحــر لاســتكثار منــه«.

ــاء فــي حاشــيته علــى البخــاري وجــوب التواضــع، فــإن 1 5]1] وزاد الشــيخ زكري

اهللّٰ تعالــى عاتبــه حيــن لــم يــرد العلــم إليــه، وأراه مــن هــو أعلــم منــه، وال بــأس للعالــم 

أن يخدمــه المفضــول.

وروى أنــس عــن النبــي Ṡ أنــه قــال: »اطلبــوا العلــم ولــو بالصيــن، فــإن 1 ]]1]

طلــب العلــم فريضــة علــى كل مســلم«. وهــذا الحديــث أخرجــه ابــن عــدي فــي الكامــل، 

والبيهقــي فــي الشــعب والمدخــل، وابــن عبــد البــر فــي العلــم، مــن روايــة أبــي عاتكــة. 

وأبــو عاتكــة منكــر الحديــث. وقــال البيهقــي: هــذا الحديــث مشــهور وأســانيده ضعيفــة . 

وفــي البخــاري أيضــا رحــل جابــر بــن عبــد اهللّٰ مســيرة شــهر إلــى عبــد اهللّٰ بــن 1 ]]1]

أنيــس فــي حديــث واحــد. 

وقــد روي أن رجــا اتبــع حكيمــا ســبعمائة فرســخ فــي ســبع كلمـــات، فلمــا 1 ]]1]

قــدم عليــه قــال: إنــي جئتــك لّلــذي أتــاك اهللّٰ مــن العلــم، أخبرنــي عــن الســماوات ومــا 

أثقــل منهــا، وعــن األرض ومــا أوســع منهــا، وعــن الحجــر ومــا أقســى منــه، وعــن النــار
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ve ondan daha yakıcı olanı, zemherir soğuğunu ve ondan daha soğuk ola-
nı, deniz ve ondan daha zengin olanı, yetim ve ondan daha zelil olanı bana 
söyle. O şöyle cevap verdi: Suçsuz insana bühtanda bulunmak, göklerden 
daha ağırdır. Hak, yeryüzünden daha geniştir. Kanaatkâr kalp, denizden 
daha zengindir. Hırs ve haset, cehennemden daha yakıcıdır. Kişinin ihti-
yacı, akrabası tarafından karşılanmadığı zaman, şiddetli soğuktan daha so-
ğuktur. Kâfirin kalbi, taştan daha katıdır. Söz taşıyıcı (nemmam), durumu 
açığa çıktığında yetimden daha zelildir. [Rabîu’l-Ebrâr: 1/109]

[129] Ahmed, Kubeysa b. Mehârik’ten naklediyor; şöyle demiş: Resû-
lullah’a (s.a.) geldiğimde “Ya Kubeysa! Seni getiren nedir?” diye sordu. Ben 
de, ‘Yaşımın büyüklüğü, kemiğimin incelmesi. Sana geldim ki kendisiyle 
Allah’ın beni faydalandıracağı şeyleri bana öğretesin.’ dedim. Bunun üze-
rine şöyle buyurdu: Ya Kubeysa! Uğradığın her ağaç, her taş ve her çamur 
mutlaka senin için istiğfar etmiştir! Ya Kubeysa! Sabah namazını kılınca üç 
defa “Subhanellahilazîm ve bi hamdihi” dersen körlük, cüzzam ve felçten 
korunursun. Ey Kubeysa! Şöyle de: Allahım! Ben senden katındakilerden 
vermeni istiyorum. Bana fazlından lutfet, bana rahmetinden saç ve bana 
bereketlerinden indir.” [Ahmed b. Hanbel, Müsned, 19692]

[130] Taberânî, el-Mu‘cemü’l-Evsat’ta Hz. Ali’den (r.a.) rivayet ediyor. 
Hz. Ali diyor ki: Resûlullah (s.a.) şöyle buyurdu: “İlim talep etmek için 
ayakkabı giyen, mest giyen veya bir elbise giyinen hiçbir kul yoktur ki da-
ha evinin eşiğini adımladığı yerde Allah onun günahlarını bağışlamasın.” 
[Taberânî, 1415: 5722]

[131] Tirmizî, Resûlullah’ın (s.a.) şöyle buyurduğunu rivayet etmiş ve 
bu hadisin hasen olduğunu belirtmiştir: “Kim ilim talep etmek için yola 
çıkarsa, dönünceye kadar Allah yolundadır.” [Tirmizî, “İlim”, 19]

[132] Ebû Dâvûd’un Ebû Hüreyre ’den naklettiği hadisten Bezzâr şu-
nu rivayet etmiştir: “Kim ilim talep ederken ölürse o şehittir.” [Heysemî, 
Keşfu’l-Estâr,138] 

[133] Âcurrî, Ebû Hüreyre ’den (r.a.) Resûlullah’ın (s.a.) şöyle buyur-
duğunu rivayet etmiştir: “İlim talep eden kimseye, bu hâlinde iken ölüm 
gelirse, şehit olarak ölür.” Âlimlerden biri diyor ki ilim talep edenle pey-
gamberler arasında sadece bir derece vardır. Bunu Ebû Ömer, Kitabu Fad-
li’l-İlm’de belirtmiştir. [İbn Abdülber, 1422: 1/121]
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ومــا أحــّر منهــا، وعــن الزمهريــر ومــا أبــرد منــه، وعــن البحــر ومــا أغنــى منــه، وعــن 

اليتيــم ومــا أذل منــه؟ قــال: البهتــان علــى البــريء أثقــل مــن الســماوات، والحــق أوســع 

مــن األرضيــن، والقلــب القانــع أغنــى مــن البحــر، والحــرص والحســد أحــر مــن النــار، 

والحاجــة مــن القريــب إذا لــم تنجــح أبــرد مــن الزمهريــر، وقلــب الكافــر أقســى مــن 

ــان أمــره أذل مــن اليتيــم.  ــام إذا ب الحجــر، والنمـ

ــا 1 ]]1] وروى أحمــد عــن قبيصــة بــن المخــارق قــال: أتيــت النبــي Ṡ فقــال: »ي

قبيصــة مــا جــاء بــك؟ قلــت: كبــر ســني، ورّق عظمــي، فأتيتــك لتعلمنــي مــا ينفعنــي 

ــا  ــا قبيصــة، مــا مــررت بحجــر وال شــجر وال مــدر إال اســتغفر لــك. ي ــه. فقــال: ي اهللّٰ ب

قبيصــة إذا صليــت الصبــح فقــل ثاثــا: ســبحان اهللّٰ العظيــم وبحمــده، تعافــى مــن العمــى 

والجــذام والفالــج. يــا قبيصــة، قــل: اللّٰهــم إنــي أســألك ممــا عنــدك، وأفــض علــي مــن 

فضلــك، وانشــر علــي مــن رحمتــك، وأنــزل علــي مــن بركاتــك«.

[1[0 1  Ṡ ّٰــال رســول اهلل ــال: ق ــي Ġ ق ــي األوســط عــن عل ــي ف وروى الطبران

:»مـــا انتعــل عبــد قــط، وال تخفــف وال لبــس ثوبـــا فــي طلــب العلـــم إال غفــر اهللّٰ لــه ذنوبه 

حيــث يخطــو عتبــة داره« قولــه تخّفــف أي لبــس الخــف.

وروى الترمــذي وحســنه عــن أنــس Ġ أن النبــي Ṡ قــال: »مــن خــرج فــي 1 1]1]

طلــب العلــم فهــو فــي ســبيل اهللّٰ حتــى يرجــع «.

وروى البــزار مــن حديــث أبــى داود عــن أبــي هريــرة قال:»مــن مــات وهــو 1 ]]1]

يطلــب العلــم فهــو شــهيد«.

وروى اآلجــري مــن حديــث أبــي هريــرة Ġ  أن رســول اهللّٰ Ṡ قــال: »إذا 1 ]]1]

جــاء المــوت طالــب العلــم وهــو علــى حالــه مــات شــهيدا«. وبعضهــم يقــول: وليــس بينــه 

وبيــن األنبيــاء إال درجــة واحــدة، وذكــره أبــو عمــر فــي كتــاب فضــل العلــم. 
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[134] Abdullah b. Ömer’den (r.a.) (ö. 73/692 veya 84/703) nakledil-
diğine göre Resûlullah (s.a.) şöyle buyurmuştur: “Seninle ilmin arasında 
ateşten denizler olsa bile ilme ulaşmak üzere o denizlere dalıver. Çünkü 
her şeyin bir yolu vardır. Cennetin yolu ise ilimdir.” Ebû Muhammed b. 
Museyyeb (ö. 91/709 veya 105/723) şöyle diyor: “Doğrusu ben bir hadisi 
elde etmek için günler ve gecelerce yürürdüm.” İşte bu sayede o, çağının 
insanlarının efendisi oldu ve ‘tâbiînin efendisi’ diye adlandırıldı [İbn Ab-
dülber, 1422: 1/ 396]. Mâlik diyor ki “On beş sene kalıp sabah evimden 
(Abdurrahmân) İbn Hürmüz’ün (ö. 110 veya 117/728 veya 735) evine 
gidiyor; başkasıyla uğraşmasına ve meşguliyetinin çokluğuna rağmen ben 
onun yanında öğle namazına kadar kalıyordum.” İşte bu nedenle o çağının 
insanlarının üstünü oldu ve “hicret yurdunun imamı” diye adlandırıldı. 
[İhtisâru’l-Mutaytiyye, el yazması, Genel Kütüphane, Ribat, varak:1] İbn 
Kâsım tek başına vatanından kalkıp Mâlik’e gitti ve yirmi yıl orada kaldı, 
Mâlik ölünceye kadar dönmedi. 

[135] Mâlik b. Dînâr (ö. 137/754) diyor ki “Allah Hz. Mûsâ’ya, ‘De-
mirden iki nalin ve demir bir baston edin, sonra nalinlerin eskiyinceye ve 
bastonun kırılıncaya kadar ilim talep et’ diye vahyetti.” [İbn Abdülber, 
1422: 1/ 399] 

[136] Sahnûn’un örnek verdiklerindendir, şu beyit:

Akıl sahibine en uygun düşen, ihtiyacını gidermesidir
Kapıları çalmayı ısrarla sürdürene düşen ise girmesidir 

[137] Biri de şöyle diyor:

Kim bir şeyi talep eder ve gayret gösterirse elde eder. 
Kim de kapıyı çalar ve ısrar ederse içeri girer.

[138] Başkası da şöyle diyor:

De ki ele aldığı bir işte kim gayret gösterir
Ve sabıra yapışırsa mutlaka zafere erişir
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وعــن عبــد اهللّٰ بــن عمــر Ġ أن رســول اهللّٰ Ṡ قــال: »لــو كان بينــك وبيــن 1 ]]1]

العلــم بحــار مــن نــار فخضهــا إليــه فــإن لــكل شــيء طريقــا، وطريــق الجنــة العلــم«. 

ــام والليالــي فــي طلــب الحديــث الواحــد.  ــن المســّيب: »إن كنــت ألســير األي وقــال اب

وبذلــك ســاد أهــل عصــره وكان يســمى ســّيد التابعيــن«. وقــال مالــك: »أقمــت خمــس 

عشــرة ســنة أغــدو مــن منزلــي إلــى منــزل ابــن هرمــز، وأقيــم عنــده إلــى صــاة الظهــر مــع 

مازمتــه لغيــره، وكثــرة عنايتــه. ولذلــك فــاق أهــل عصــره، وســمي إمــام دار الهجــرة«. 

وأقــام ابــن القاســم منفــردا عــن وطنــه فــي رحلتــه إلــى مالــك عشــرين ســنة ولــم يرجــع 

حّتــى مــات مالــك.

وقــال مالــك بــن دينــار: »أوحــى اهللّٰ إلــى موســى عليــه الســام أن اتخــذ 1 5]1]

ــخّلق نعــاك وتنكســر  ــى يـ ــم اطلــب العلــم حّت ــد ث ــد وعصــا مــن حدي ــن مــن حدي نعلي

عصــاك«.

ومـمـا كان يتمثل به سحنون:1 ]]1]

ومدمن القرع لألبواب أن يلجا أخلق بذي الّلّب أن يحظى بحاجته  

وقال بعضهم: 1 ]]1]

ومن قرع الباب ولـّج ولـج. من طلب شيئا وجّد وجـــد، 

وقال اآلخر :1 ]]1]

واستصحب الصبر إال فاز بالظّفر وقل من جّد في أمـر يحـاولـه  
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İKİNCİ BÖLÜM

ÂLİMLERİN ÜSTÜNLÜĞÜ VE ONLARA SAYGININ 
GEREKLİLİĞİ

[139] Yüce Allah şöyle buyuruyor: “Rabbânîler olunuz.” [Âl-i İmrân 
3/79] İbn Abbâs diyor ki ‘öğrenen fakihler’ olun, demektir. Yine o, rab-
bânîlerin, hilm sahipleri, âlimler ve fakihler olduğunu söylüyor. Yüce Allah 
şöyle buyuruyor: “Allah’a davet eden, imanla barışık (salih) amel işleyen ve 
‘Kuşkusuz ben müslümanlardanım’ diyen kimseden daha güzel sözlü kim 
olabilir?” [Fussilet 41/33]

[140] Tirmizî’nin hasen ve sahih diye nitelediği ve Ebû Ümâme’den (r.a.) 
naklettiği rivayete göre, Resûlullah’a (s.a.) iki adam hatırlatıldı. Onlardan biri 
âbid diğeri ise âlimdi. Resûlullah buyurdu ki “Âlimin âbide üstünlüğü, benim 
sizin en alt derecede olanınıza üstünlüğüm gibidir.” Sonra şöyle dedi: “Doğ-
rusu insanlara hayrı öğretene Yüce Allah rahmetiyle muamele eder, yer ve 
göklerin ehli, hatta yuvasındaki karınca, ona dua eder.” [Tirmizî, “İlim”, 19] 

[141] Rivayet edilir ki “Gerçekten âlim için göklerdekiler ve yeryüzün-
dekiler, hatta denizdeki balıklar bağışlanma dilerler.” [İbn Mâce, “Mukad-
dime”, 20] Bezzâr’ın Hz. Âişe’den özetle naklettiğine göre Resûlullah (s.a.) 
şöyle buyurdu: “Hayrı öğreten için her şey, hatta denizdeki balıklar bile 
istiğfar eder.” [Heysemî,1407: 1/124] Ebû Hasan şöyle diyor: Hangi ma-
kam şu kimsenin makamından daha yüksektir ki o kişi kendisiyle meşgul 
iken, göğün melekleri onun için istiğfar dilemekle meşguller. Ve diyor ki 
“Hadisteki “yusallûne: Allah rahmetiyle muamele ediyor diğer varlıklar ise 
dua ediyorlar” ifadesi, ona dua etmeğe devam ediyorlar demektir. Bu ise, 
meziyet olarak yeter. Zira Allah’ın tek bir salâtının sonu yoktur, nihayeti 
düşünülemez; onda dünya ve âhiret bakımından hayırlar vardır. [Tunbuk-
tî, 1992: 22] 

[142] Hayvanlara istiğfar etmelerinin ilham edilmesine gelince bu hu-
susta (Ali b. Abdullah) Semhûdî (ö. 911/1505) şöyle diyor: “Çünkü hayvan-
ların, kulların maslahatları ve yararları için yaratıldığı söylenmiştir.” Âlimler 
ise, hayvanlardan helâl ve haram olanları açıklamakta ve onlara güzel davranıl-
masını, onlara zarar verilmemesini tavsiye etmektedirler. O kadar ki onlardan 
öldürülmesi helâl olanların öldürülmesinin de ihsanla yapılmasını ve işken-
ce etmenin yasak olduğunu açıklıyorlar. Onların istiğfarla meşgul olmaları, 
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الباب الثاني

في فضل العلماء وما يجب لهم من التعظيم وذّم من لم
يعظمهم وأضاعهم ولم يبال بهم

ــَن...﴾1. قــال ابــن عبــاس: فقهــاء متعلميــن. 1 ]]1] ــوا َربَّاِنّي۪ قــال تعالــى:﴿... ُكونُ

ــا  ــْن َدَعٓ وقــال أيضــا: حلمـــاء، علمـــاء، فقهــاء وقــال تعالــى: ﴿...َوَمــْن اَْحَســُن َقــْواًل ِممَّ

.[﴾...ِ ِاَلــى اهللّٰ

وروى الترمــذي وقــال: حســن صحيــح، عــن أبــي أمامــة Ġ  أنــه ذكــر 1 0]1]

لرســول اهللّٰ Ṡ رجــان، أحدهمــا عابــد واآلخــر عالــم، فقــال: »فضــل العالم على العابد 

كفضلــي علــى أدناكــم رجــا« ثــم قــال: »إن اهللّٰ تعالــى وأهــل الســماوات واألرض حتــى 

النملــة فــي جحرهــا يصلــون علــى معلــم النــاس الخيــر«.

ــه ليســتغفر للعالــم مــن فــي الســماوات ومــن فــي األرض حتــى 1 1]1] وروى: »أن

 :Ṡ ّٰالحيتــان فــي البحــر«. ورواه البــزار مختصــرا عــن عائشــة قالــت: قــال رســول اهلل

»معلــم الخيــر يســتغفر لــه كل شــيء حتــى الحيتــان فــي البحــر«. قــال أبــو الحســن: وأي 

ــه وهــو مشــتغل  منصــب أعلــى مــن منصــب مــن تشــتغل مائكــة الســماء باالســتغفار ل

بنفســه. وقولــه: »يصلــون أي يديمــون الصــاة عليــه، وكفــى بهــذا مزيــة، فإن صــاة واحدة 
مــن اهللّٰ تعالــى ال نهايــة لهــا وال تعقــل غايتهــا ففيهــا مــن الخيــرات دنيــا وأخــرى«  

ألنهــا 1 ]]1] »قيــل   : الســمهودي  فقــال  لاســتغفار  الحيوانــات  إلهــام  أمــا 

خلقــت لمصالــح العبــاد ومنافعهــم والعلمــاء هــم الذيــن يبينــون مــا يحــل منهــا ومــا 

قتلــه  يحــل  مــا  أن  الضــرر عنهــا، حتــى  ونفــي  إليهــا،  باإلحســان  يحــرم، ويوصــون 

ــه بإحســان القتلــة، والنهــي عــن المثلــة، فــكان اشــتغالهم بذلــك  ــون األمــر في منهــا يبين

آل عمران: ]].  1
فصلت: ]].  [
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bu nimetin şükrüne yaraşmaktadır. Semhûdî sözüne devam ediyor: Bu-
nun anlaşılmasından ortaya çıkmaktadır ki Âdem’in çocukları, âlimleri 
hakkında istiğfarda bulunmaya daha layıktırlar. Çünkü onlar ilme daha 
fazla ihtiyaç duymaktadırlar ve ilmin yararlarından kendilerinin dışındaki 
hayvanlara nasip olmayanlar onlara nasip olmaktadır. İnsanların en aşağı 
rütbesi, kendilerini âlimlerin hidayete yönlendirmeleri hususunda dilsiz 
hayvanlara benzemeleridir; yoksa hayvanlar gibi de olamazlar; bilakis yolca 
daha da sapkın olurlar.” [Semhûdî: 35] Bu, nefis bir söz! 

[143] Tirmizî, Ebu’d-Derdâ’dan (ö. hicrî 30’lu yıllar) Resûlullah’ın (s.a.) 
şöyle dediğini rivayet etmektedir: “Melekler, talep ettiklerinden hoşlandıkla-
rından ötürü ilim talep eden için kanatlarını yere sererler.” [Tirmizî, “Deavât”, 
99] Bir rivayette, “talep ettikleri” yerine “yaptıkları” ifadesi bulunmaktadır. 

[144] Ebû Süleyman Hamd b. Muhammed el-Hattâbî (ö. 388/998) 
diyor ki “Bu hadis birkaç yönden yorumlanır. Birisi şudur: Meleklerin ka-
natlarını sermeleri, ilim talep edenin hakkına tâzim ve ilmine saygı göster-
mek amacıyla boyun eğme ve tevazu anlamındadır. Denilmiştir ki onun 
anlamı, kanatları üzerinde onu taşıyıp ilim talebi için yöneldiği yere ulaş-
tırmak maksadıyla onun için kanatlarını yayıp sermeleridir. Şu da denil-
miştir: Onun anlamı, ilim talep etme hususunda onun çabasını kolaylaş-
tırmak ve yardım etmektir.” [Ebâdî, 1415: 10/53] 

[145] (Abdullah) İbn Ebî Zeyd (el-Kayrevânî, ö. 386/996) Muhtasar’ın-
da şöyle diyor: “Üstadlarımdan biri dedi ki melekler kanatlarını sererler ifa-
desi, ilim talep edene dua ederken melekler eller yerine kanatlarını açarlar 
anlamındadır.” Onu İbn Hârûn nakletmiştir. Bir başka görüşe göre, ‘melek-
ler ilim talep edeni dinlemek için kanatlarını uçmaktan alıkoyarlar’ demek-
tir; Resûlullah’tan (s.a.) nakledilen şu hadiste belirtildiği gibi: “Allah’ın evle-
rinden birinde toplanıp Kur’ân öğrenen, dikkatle kendi aralarında okuyarak 
mütalaa eden hiçbir topluluk yoktur ki mutlaka melekler onları kuşatmasın, 
Allah’ın rahmeti onları kaplamasın ve Allah kendi katındakiler arasında on-
ları anmasın.” Bunu Ebû Dâvûd, Ebû Hüreyre’den nakletmiştir. [Başlangıç 
kısmı buradakinden farklıdır. Tamamen aynı ifadelerle nakleden: Ahmed b. 
Hanbel, Müsned, 15: 157]

[146] Tirmizî, Ebû Dâvûd, Nesâî (ö. 303/915) ve İbn Hibbân (ö. 
34/654) Ebu’d-Derdâ’dan, Ebû Ya‘lâ Abdurrahmân b. Avf ’tan (ö. 75/694) 
ve Ebû Nuaym de Muâz’dan Resûlullah’ın (s.a.) şöyle buyurduğunu rivayet 
etmektedir: “Âlimin âbide üstünlüğü, dolunay bir gecede ayın diğer yıldızlara 
üstünlüğü gibidir.” [Tirmizî, “İlim”, 19; Ebû Dâvûd “İlim”, 1] Karâfî, Zehî-
re adlı eserinde şöyle diyor: “Aya benzetilmesinde birtakım anlamlar vardır: 
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هــو الائــق بشــكر هــذه النعمــة. قــال: وينشــأ عــن فهــم هــذا أن بنــي آدم أولــى بذلــك 

فــي حــّق علمائهــم؛ ألنهــم أحــوج إلــى العلــم، ويعــود عليهــم مــن فوائــده مــا ال يعــود 

علــى غيرهــم مــن الحيوانــات، فأقــل رتبتهــم أن يتشــبهوا بالحيوانــات العجمــاوات 

فــي هديهــم، وإال فليســوا كاألنعــام، بــل هــم أضــل ســبيا«، وهــو كام نفيــس. 

»إن 1 ]]1] اهللّٰ Ṡ قــال:  رســول  أن   Ġ الــدرداء  أبــي  عــن  الترمــذي  وروى 

المائكــة لتضــع أجنحتهــا لطالــب العلــم رضــًى بمــا يطلــب«. وفــي روايــة: »بمـــا 

يصنــع«. 

ــأّول هــذا الحديــث علــى وجــوه أحدهــا: أن يكــون 1 ]]1] ــي : »يَُت ــال: الخطاب ق

وضعهــا األجنحــة بمعنــى التواضــع والخشــوع تعظيمــا لحقــه وتوقيــرا لعلمــه. وقيــل: 

معنــاه بســط الجنــاح وفرشــها لــه لتحملــه عليهــا فتبلغــه حيــث يقصــد مــن البقــاع فــي 

طلبــه. وقيــل: معنــاه المعونــة وتيســير الّســعي لــه فــي طلــب العلــم«.

وقــال ابــن أبــي زيــد فــي مختصــره: »قــال لــي بعــض شــيوخي: يعنــي تبســط 1 5]1]

أجنحتهــا بالدعــاء للطالــب بــدال عــن األيــدي«، نقلــه ابــن هــارون. وقيــل: تكّفهــا عــن 

الطيــران لاســتماع كمـــا جــاء فــي الحديــث عنــه Ṡ: »مــا مــن قــوم يجتمعــون فــي بيــت 

مــن بيــوت اهللّٰ يتعلمــون القــرآن ويتدارســونه بينهــم إال حفتهــم المائكــة، وغشــيتهم 

الرحمــة وذكرهــم اهللّٰ فيمــن عنــده«. أخرجــه أبــو داود عــن أبــي هريــرة. 

أبــي 1 ]]1] عــن  حبــان   وابــن  والنســائي  داود  وأبــو  أيضــا  الترمــذي  وروى 

الــدرداء، وأبــو يعلــى عــن عبــد الرحمــن بــن عــوف وأبــو نعيــم عــن معــاذ أن رســول اهللّٰ 

Ṡ قال:»فضــل العالــم علــى العابــد كفضــل القمــر ليلــة البــدر علــى ســائر الكواكــب«. 

ــد، ــه فوائ ــدر في ــه: »التشــبيه بالب ــال القرافــي فــي ذخيرت ق
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[147] Onlardan biri, âlimin ancak Hz. Peygamber’e (s.a.) tâbi olmak 
suretiyle olgunlaşacağıdır. Çünkü Hz. Peygamber, güneştir. Ay, ışığını gü-
neşten elde ettiğinden dolayı, ne kadar fazla güneşe yönelirse o kadar ışığı 
güçlenir, artar ve sonuçta dolunay oluverir. Aynı şekilde âlim de söz ve 
eylemlerinde ne kadar Hz. Peygamber’e (s.a.) yönelir ve ona uyarsa o kadar 
olgunluğu artar, ışığı güçlenir, saygınlığı artar ve yararı çoğalır. 

[148] İkincisi, âlimin Hz. Peygamber’den (s.a.) bütünüyle yüz çevir-
diğinde aklının tutulup kalbinin bozulmasıdır. Tıpkı, güneşle ayın arası 
perdelendiği zaman ayın tutulması gibi. Bu, gözle müşahede edilir. Öyley-
se âlim, şeriatı gözetmesi suretiyle kendi değerini artırır ve şanını yüceltir.

[149] Üçüncüsü, dolunayla birlikte yıldızların, hiçbir izi kalmamış, 
silinmiş şey gibi olmalarıdır. Dolunayın ışığının yararı büyüktür, ışığı yay-
gındır, ışık hüzmeleri kara ve denizlerin her tarafına yayılır. İşte bu, tam 
da âlimin durumudur. Âbide gelince o, yıldız gibidir; onun ışığı, kendi 
yöresinin ötesine geçmez.” [Karâfî, 2001: 1/25-26]

[150] Tirmizî ve İbn Abdülber, Ebû Saîd el-Hudrî’den naklediyor; 
Resûlullah (s.a.) şöyle buyurdu: “Âlimin âbide üstünlüğü, benim ümme-
time üstünlüğüm gibidir.” [Tirmizî, “İlim”, 19] Enes’in rivayetinde ise, 
şöyle: “… sizin en alt düzeyinizde bulunan bir adama üstünlüğüm gibidir.” 
[Dârimî, “Mukaddime”, 29]

[151] Ebû Dâvûd, Tirmizî, İbn Mâce, Sahîh’inde İbn Hibbân ve Bey-
hakî Resûlullah’ın şöyle buyurduğunu rivâyet etmişlerdir: “Âlimler, pey-
gamberlerin vârisleridirler. Peygamberler ise, ne dinar ne de dirhem miras 
bıraktılar. Onlar, sadece ilmi miras bıraktılar. Kim ilmi alırsa çok bol bir 
nasip almış olur.” [Ebû Dâvûd, “İlim”, 1]. Şeyh Abdülazîm el-Münzirî, 
“Bu hadis hakkında çok ihtilaf edilmiştir.” diyor [Münzirî, 1417: 1/52]. 

[152] Taberânî, el-Mu‘cemü’l-Evsat’ta Ebû Hüreyre’den naklettiğine 
göre o, pazara girip şöyle demiş: “Siz, işte buradasınız. Muhammed’in 
(s.a.) mirası ise, mescidde bölüştürülüyor!” Bunun üzerine insanlar pa-
zarı bırakıp koşarak mescide gitmişler. Ebû Hüreyre de durmuş onları 
beklerken onlar dönüp gelmişler ve “Ey Ebû Hüreyre! Biz bir miras gö-
remedik!” demişler. O, “Ne gördünüz?” diye sorunca demişler ki “Allah’ı 
zikreden ve Kur’ân’ı birlikte okuyup mütalaa eden bir topluluk gördük.” 
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أحدها: أن العالم إنما يكمل باتباعه للنبي Ṡ؛ ألن النبي Ṡ هو الشمس. 1 ]]1]

فلمــا كان القمــر يســتفيد ضــوءه مــن الشــمس، وكلمــا كثــرت مواجهتــه تقــّوى ضــوؤه، 

وازداد حتــى يصيــر بــدرا، فكذلــك العالــم كّلمــا كثــرت مواجهتــه ومتابعتــه للنبــّي Ṡ فــي 

أقوالــه وأفعالــه توّفــى كمـــاله، وتقــّوى ضــوؤه، وعظمــت حرمتــه، وكثــرت منفعتــه.

وثانيهــا: أن العالــم متــى أعــرض عــن النبــي Ṡ بكليتــه، كســف بالــه، وفســد 1 ]]1]

قلبــه؛ كمـــا أن القمــر إذا حيــل بينــه وبيــن الشــمس كســف، وهــذا مشــاهد مرئــي. فــإذن، 

بمحافظــة العالــم علــى الشــريعة يعظــم قــدره، ويكبــر شــأنه. 

وثالثهــا: أن الكواكــب مــع البــدر كالمطمــوس الــذي ال أثــر لــه. وضــوء 1 ]]1]

البــدر عظيــم المنفعــة، منتشــر األضــواء، ُمنبعــث األشــعة فــي األقطــار بــّرا وبحــرا. وهــذا 

هــو شــأن العالــم. وأمــا العابــد كالكوكــب ال يتعــّدى نـــور مـــحّله«.

وروى الترمــذي وابــن عبــد البــر عــن أبــي ســعيد الخــدري قــال: قــال رســول 1 150]

اهللّٰ Ṡ: »فضــل العالــم علــى العابــد كفضلــي علــى أمتــي«. وفــي روايــة ألنــس: »كفضلي 

علــى أدناكــم رجا«. 

وروى أبــو داود والترمــذي وابــن ماجــه وابــن حبــان فــي صحيحــه والبيهقــي 1 151]

أن رســول اهللّٰ Ṡ قــال: »العلمـــاء ورثــة األنبيــاء، وإن األنبيــاء لــم يورثــوا دينــارا وال 

درهمــا، وإنمـــا ورثــوا العلــم، فمــن أخــذه أخــذ بحــظ وافــر«. قــال الشــيخ عبــد العظيــم 

المنــذري: اختلــف فــي هــذا الحديــث اختافــا كثيــرا.

وروى الطبرانــي فــي األوســط عــن أبــي هريــرة أنــه دخــل الســوق فقــال: 1 ]15]

إلــى  النــاس ســراعا  فذهــب  المســجد!  فــي  يقســم  وميــراث محمــد  هنــا  هــا  »أنتــم 

المســجد وتركــوا الســوق. ووقــف أبــو هريــرة ينتظرهــم. فرجعــوا، فقالــوا: يــا أبــا هريــرة 

، ويتدارســون القــرآن.  مــا رأينــا ميراثــا! فقــال: مــا رأيتــم؟ فقالــوا: رأينــا قومــا يذكــرون اهللّٰ
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Bunun üzerine Ebû Hüreyre şunu demiş: “İşte bu, Muhammed’in (s.a.) mi-
rasıdır.” [Taberânî, 1415: 2/115] Bu böyledir; çünkü âlimler, halkı Yüce Al-
lah’a, O’nun yarattıkları ve yapıp ettikleri hakkında düşünmeye yöneltme, 
hakkı gerçekleştirip bâtılı ortadan kaldırma ve şer’î hükümleri açıklama ko-
nusunda peygamberlerin yerine geçmektedirler. Görmüyor musun, adam 
âlime gelip mesela ona, “Ey Falan!” diyor, “Karımla ilgili şöyle yemin ettim; 
bana Allah’ın indirdikleriyle fetva ver.” Peygamberlerin konumu da böyley-
di. Yüce Allah’ın, “Süleyman, Dâvûd’a vâris oldu” [Neml 27/16] sözünün 
anlamı da budur. Tam da bundan dolayı âlimler şöyle demişler: Ehl-i Beyt 
için en önemli şey, salih bir niyetle ilim talep etmek, onu tahsil etmektir. 
Zira onların dedesinin (s.a.), kendilerine bıraktığı miras, odur. Onlara miras 
olarak ne dinar bırakıldı ne de dirhem. Onlara düşen, ilimde tam bir yarış-
ma içine girmeleri; ona son derece önem vermeleridir. Çünkü insanlardan o 
mirasa en layık olanı yakınlarıdır. Onların kendilerini, son derece saygın ve 
değerli olmasına rağmen ilimden mahrum bırakmaları, onun hakkında çe-
kimser davranmaları ve ondan yüz çevirmeleri onlara çirkin düşer. Onların 
bu mirası en fazla hak etmeleriyle birlikte kendilerini ondan mahrum bırak-
maları ve ondan geri durmaları onlar için çirkindir. Onların öğretmenlerle 
birlikte iken edepli olma, onlara karşı tevazu gösterme ve onların önünde 
oturmaya ihtiyaç duymaları, kendilerini bundan engellememelidir. Çünkü 
tevazu, şerefli bir huydur; Efendimiz Muhammed (s.a.), onu ahlâk edindi, 
onu övdü, ona övgüler dizdi, özellikle de ilim ehline karşı. Zira ilim ehline 
karşı tevazu göstermek, gerçekte Resûlullah’a (s.a.) karşı tevazu göstermek-
tir; çünkü onlar, onun (s.a.) halefleri ve vekilleridirler. 

[153] Ebû Nuaym Hilye’de rivayet ediyor: “Ali b. Hasan (ö. 92/710), 
Zeyd b. Eslem’e gidip ondan hadis/ilim almak için onunla oturuyordu. 
Ona denildi ki sen insanların efendisi, en üstünüsün, bu köleye gidip 
onunla oturuyorsun. Şöyle cevap verdi: İlim, nerede ve kimden olursa ol-
sun kendisine tâbi olunur.” [Ebû Nuaym, 1405: 3/138]

[154] (Muhammed b. Saîd) Bûsîrî’nin (ö. 696/1296) şu sözünü hatırla:

Senden sonra dalâletten korkmuyoruz; zira aramızda
Senin hidayet nurunun vârisleri olan ulemâ
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فقــال: ذلــك هــو ميــراث محمــد«. وذلــك ألن العلمــاء يتنزلــون منزلــة األنبيــاء فــي 

هدايــة الخلــق إلــى اهللّٰ تعالــى، والتفكيــر فــي مصنوعاتــه، وفــي تحقيــق الحــق وإبطــال 

الباطــل، وبيــان األحــكام الشــرعية. أال تــرى أن الرجــل يأتــي إلــى العالــم  فيقــول 

. وهكــذا كان  لــه: يــا فــان ، حلفــت علــى امرأتــي  بكــذا مثــا فأفتنــي بمــا أنــزل اهللّٰ

مقــام األنبيــاء، وهــذا معنــى قولــه تعالــى: ﴿َوَوِرَث ُســَلْيٰمُن َداُوَد...﴾1. ومــن هنــا قــال 

بنيــة صالحــة، إذ هــو  البيــت طلــب العلــم، وتحصيلــه  العلمــاء: أهــم األشــياء آلل 

الــذي وّرثــه جدهــم Ṡ، ولــم يــورث دينــارا وال درهمــا. فحقهــم أن يتنافســوا فيــه كل 

المنافســة، ويعتنــوا بــه غايــة االعتنــاء، إذ أولــى النــاس بــاإلرث األقــارب، وقبيــح بهــم 

أن يحرمــوا أنفســهم مــن ذلــك اإلرث، ويزهــدوا فيــه، ويعرضــوا عنــه مــع غايــة رفعتــه 

وشــرفه، وقبيــح بهــم أن يحرمــوا أنفســهم مــن ذلــك اإلرث ويزهــدوا فيــه، وأحقيتهــم 

ــن، والتواضــع لهــم،  ــأدب مــع المعلمي ــى الت ــه، وال يمنعهــم مــن ذلــك احتياجهــم إل ب

 Ṡ والجلــوس بيــن أيديهــم، ألن التواضــع خلــق شــريف، بــه تخّلــق ســيدنا محمــد

ومدحــه، وأثنــى عليــه الســيما مــع أهــل العلــم. فــإن التواضــع لهــم تواضــع فــي الحقيقــة 

ــه.   ــاؤه ونواب لرســول اهللّٰ Ṡ، إذ هــم خلف

وروى أبــو نعيــم فــي الحليــة »أن علــي بــن الحســن كان يذهــب لزيــد بــن 1 ]15]

أســلم فيجلــس إليــه لألخــذ عنــه، فقيــل لــه: أنــت ســّيد النــاس وأفضلهــم، تذهــب إلــى 

هــذا العبــد فتجلــس إليــه. قــال: العلــم يتبــع حيــث كان وممــن كان«. 

وتذّكر قول البوصيري: 1 ]15]

وارثو نور هديك العلماء لم نخف بعدك الضال وفينا 

النمل: ]1.   1
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[155] Resûlullah (s.a.) buyuruyor: “Ümmetimin âlimleri, İsrâiloğulları-
nın nebileri gibidirler.”1 İsmail b. Muhammed el-İsfahânî (ö. 535/1140) ve 
başkası, Hz. Peygamber’in şöyle dediğini rivayet etmektedir: “Âlimin âbide 
üstünlüğü, yetmiş derecedir. Her derecenin arası, atın yetmiş yıl koşma me-
safesidir. Bu, şundan dolayıdır ki şeytan insanlar için bid’atlar icat eder, âlim 
hemen onları insanlara gösterir ve onlardan nehyedip uzaklaştırır. Âbid ise, 
Rabbi’ne ibadetle meşgul olur, bid’atlara yönelmez ve onları tanımaz.” Bu 
hadisin son kısmı, ravilerce eklenmişe2 benzemektedir. [Hâfız el-Münzirî de, 
böyle söylemektedir 1417: 1/57]

[156] İbn Hibbân Sahîh’inde, (Muhammed b. Abdullah) el-Hâkim (ö. 
405/1014) ki isnadının sahih olduğunu belirtir ve sağlam bir isnatla, lafzı 
kendisine ait olmak üzere Ahmed, Safvân b. Assâl el-Murâdî’den (ö. yaklaşık 
40/660) rivayet etmişler; Safvân şöyle diyor: “Hz. Peygamer’e (s.a.) geldim, 
o da mescidde kırmızı elbisesine oturmuş hâlde idi, dedim ki Ya Resûlullah! 
İlim talep etmek için sana geldim. O da şöyle dedi: “Hoş geldin, ilim talibi. 
Doğrusu, ilim talep edeni melekler kanatlarıyla kuşatırlar. Sonra birbirlerinin 
üzerine binerler; o kadar ki dünya göğüne ulaşırlar. Bunu, onun talep ettiği 
şeye sevgilerinden dolayı yaparlar.” [Ahmed, 17398; Taberânî, 1983: 7347]

[157] Rivayet ediliyor ki Resûlullah (s.a.), mescide girdiğinde iki grup 
gördü. Onlardan biri, Yüce Allah’ı zikrediyorlardı, diğeri ise dinde derin kav-
rayış sahibi olmaya çabalıyorlardı. Bunun üzerine şöyle buyurdu: İki grup da 
hayır üzereler. Fakat onlardan biri, bana diğerinden daha sevimlidir. Şunlar, 
Yüce Allah’ı zikrediyor ve ondan istiyorlar. Allah dilerse onlara verir, dilerse 
vermez. Diğer gruba gelince onlar, ilim öğreniyorlar, onu cahile öğretiyor-
lar ve gafile hatırlatıyorlar. Ben, sadece muallim olarak gönderildim.” [İbn 
Mâce, “Mukaddime”, 17] Hemen, dinde derinleşmeye çalışanların arasına 
oturdu. İşinde Resûlullah’ın (s.a.) halefi (halifesi) olan kimse ne büyüktür!

[158] İsfahânî ve başkası, Ebû Ümâme’den (r.a.) rivayet ediyor; şöyle 
demiş: Resûlullah (s.a.) şöyle buyurdu: “Kıyamet günü âbide ‘Cennete gir.’ 
denilir. Âlime ise şöyle denilir: ‘Dur ve dilediğin kimseler için şefaatçi ol.’” 
[Münzirî, 1417: 133]

1 Demirî ve Askalânî, “Bu hadisin aslı yoktur.” diyorlar. Zerkeşî’nin görüşü de böyledir. Süyûtî ise, 
sükût etmiştir. Bk. Aliyyulkârî, 1406: 247.

2 Senet ya da metnine aslında olmayan sözler eklenerek rivayet edilen hadise, müdrec hadis denir (çev.).
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األصبهانــي 1 155] إســرائيل« . وروى  بنــي  كأنبيــاء  أمتــي  »علمــاء   :Ṡ وقــال 

وغيــره أن النبــي Ṡ قــال: »فضــل العالــم علــى العابــد ســبعون درجــة، مــا بيــن كل 

درجــة َحضــر الفــرس ســبعون عامــا. وذلــك أن الشــيطان يُبــّدع البدعــة للنــاس فيبصرهــا 

العالــم فينهــى عنهــا ، والعابــد مقبــل علــى عبــادة ربّــه ال يتوّجــه لهــا وال يعرفهــا«. 

وعجــز الحديــث يشــبه الُمــدرج. حضــر الفــرس عــدوه.

 وروى ابــن حبــان فــي صحيحــه والحاكــم، وقــال صحيــح اإلســناد، وأحمــد 1 ]15]

واللفــظ لــه بإســناد جيــد عــن صفــوان بــن عســال المــرادي قــال: أتيــت النبــي Ṡ وهــو 

ــي جئــت أطلــب  ــا رســول اهللّٰ إن ــه أحمــر، فقلــت: ي ــرد ل فــي المســجد ]مّتكــئ1 علــى بُ

العلــم، فقــال: »مرحبــا بطالــب العلــم. إن طالــب العلــم لتحّفــه المائكــة بأجنحتها،ثــم 

يركــب بعضهــم بعضــا حتــى يبلـــغوا الّســماء الدنيـــا مــن محّبتهــم لمــا يطلــب«.

وروي أن النبــي Ṡ دخــل المســجد فوجــد مجلســين، أحدهمــا يذكــرون 1 ]15]

المجلســين  »كا  الســام:  عليــه  فقــال  الديــن،  فــي  يتفّقهــون  واآلخــر  تعالــى،  اهللّٰ 

علــى خيــر، ولكــن أحدهمــا أحــب إلــّي مــن اآلخــر. أمــا هــؤالء فيذكــرون اهللّٰ تعالــى 

ويســألونه، إن شــاء أعطاهــم، وإن شــاء منعهــم، وأمــا المجلــس اآلخــر فيتعلمــون 

العلــم يعلمــون بــه الجاهــل ويذكــرون الغافــل وإنمــا بعثــت معلمــا«، فجلــس إلــى 

أصحــاب الفقــه. فأعظــم بمــن يكــون خليفــة رســول اهللّٰ Ṡ فــي صناعتــه. 

ــال رســول اهللّٰ  1 ]15] ــال: »ق ــة Ġ ق ــي أمام ــره عــن أب ــي وغي وروى األصبهان

 Ṡ: يقــال يــوم القيامــة للعبــد: ادخــل الجنــة، ويقــال للعالــم: قــف فاشــفع لمــن 

شــئت«. 
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[159] Ebû Bekr Ahmed b. Ali Hatîb el-Bağdâdî (ö. 463/1070) Bağdat 
Tarihi’nde ve zayıf bir isnatla İbn Mâce, Osman b. Affan’dan Resûlullah’ın 
şöyle dediğini nakletmişlerdir: “Kıyamet günü ilk şefaat edecek olanlar 
peygamberlerdir, sonra âlimler sonra da şehitler.” [İbn Mâce, “Zühd”, 37] 
“Resûlullah’ın (s.a.) tanıklığıyla Peygamberlik ile şehitlik arasında vasıta 
olan o ne mükemmel bir mertebe!” [Tunbuktî, 1992: 30]

[160] Beyhakî ve başkası, Câbir b. Abdullah’tan (r.a.) Resûlullah’ın 
şöyle dediğini nakletmişlerdir: “Âlim ve âbid diriltilince âbide “Cennete 
gir” denilir; âlime ise “Kendilerini güzel edeplendirmiş (eğitmiş) olman 
sebebiyle insanlara şefaat etmen için bekle.” denilir.” [İbn Adiyy, 1988: 
2/413]

[161] Sevap adlı eserinde Ebu’ş-Şeyh (Abdullah b. Muhammed b. 
Ca‘fer ö. 369/979) ve Deylemî, İbn Abbâs’tan Resûlullah’ın (s.a.) şöyle 
buyurduğunu nakletmişlerdir: “Âlim ile âbid sıratta bir araya geldiklerin-
de âbide “Cennete gir ve ibadetin sebebiyle nimetlen.” denilir; âlime ise 
“Burada durup sevdiklerine şefaat et. Elbette sen, sadece hakkında şefaatçi 
kılındığın kimseye şefaat edersin.” denilir.” [Deylemî, 1986: 1293].

[162]  Kitâbu’l-İlm’de El-Murhibî (Ahmet b. Ali), İbn Abbâs’tan Resû-
lullah’ın (s.a.) şöyle buyurduğunu nakletmiştir: “Kıyamet günü olunca 
Yüce Allah âbidler ile mücahitlere, “Cennete girin” der. Bunun üzerine 
âlimler derler ki “Ey Rabbimiz! Bizim ilmimiz sayesinde onlar ibadet ve 
cihâd ettiler.” Azîz ve Celîl Allah, “Siz benim katımda bazı meleklerim gi-
bisiniz. Şefaat ediniz.” buyurur ve onlar şefaat eder sonra cennete girerler.” 
[Gazzâlî, 1997: 1/17] 

[163] Deylemî, İbn Ömer’in hadisinden merfu olarak şunu nakletmiş-
tir: Âlime şöyle denilir: “Gökteki yıldızların sayısınca olsalar bile öğrenci-
lerine şefaatçi ol.” [Deylemî, 1986: 8773]

[164] el-Bahru’z-Zâhir’de Ebu’t-Tîb anlatıyor: İsmail b. Ebî Recâ’nın 
şöyle söylediği nakledilir: Uykuda Muhammed b. Hasan eş-Şeybanî’yi (ö. 
187/802) gördüm. Ona, “Allah sana ne yaptı?” diye sordum. O şöyle cevap 
verdi: Allah beni bağışladı sonra şöyle buyurdu: Sana azap etmek istesey-
dim bu ilmi senin içine koymazdım.
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[0

وأخــرج الخطيــب فــي تاريـــخه وابــن ماجــه بإســناد ضعيــف عــن عثمــان بــن 1 ]15]

عفــان Ġ أن رســول اهلّل Ṡ قــال: »أول مــن يشــفع يــوم القيامــة األنبيــاء ثــم العلمـــاء، 
ثــم الشــهداء« »فيــا لهــا مــن مرتبــة هــي واســطة بيــن النبــوة والشــهادة بشــهادة رســول اهللّٰ 

 »Ṡ

وروى البيهقــي وغيــره عــن جابــر بــن عبــد اهللّٰ Ġ أن رســول اهللّٰ Ṡ قــال: 1 0]1]

»يبعــث العالــم والعابــد فيقــال: للعابــد ادخــل الجنــة، ويقــال: للعالــم اثبــت حتــى تشــفع 

للنــاس بمــا أحســنت أدبهــم«. 

وأخــرج أبــو الشــيخ فــي الثــواب والديلمــي عــن ابــن عبــاس أن رســول اهللّٰ 1 1]1]

Ṡ قــال: »إذا اجتمــع العالــم و العابــد علــى الصــراط، قيــل للعابــد: ادخــل الجنــة وتنعــم 

بعبادتــك. وقيــل للعالــم: قــف هنــا فاشــفع لمــن أحببــت، فإنــك ال تشــفع ألحــد إال 

شــفعت فيــه«. 

وأخــرج ]الُمْرهبــي1 فــي العلــم عــن ابــن عبــاس أن رســول اهللّٰ Ṡ قــال: 1 ]]1]

»إذا كان يــوم القيامــة يقــول اهللّٰ تعالــى للعابديــن والمجاهديــن: ادخلــوا الجنــة. فيقــول 

العلمــاء: يــا ربنــا بفضــل علمنــا تعبــدوا وجاهــدوا. فيقــول اهللّٰ عــز وجــل: أنتــم عنــدي 

ــة«. ــم يدخلــون الجن ــي، اشــفعوا، فيشــفعون، ث كبعــض مائكت

وأخــرج الديلمــي مــن حديــث ابــن عمــر مرفوعــا: يقــال للعالــم: »اشــفع فــي 1 ]]1]

تامذتــك ولــو بلغــت عــدد نجــوم الســماء«.

وذكــر أبــو الطيــب فــي البحــر الزاخــر: ُحِكــَي أن إســماعيل بــن أبــي رجــاء 1 ]]1]

قــال: رأيــت محمــد بــن الحســن الشــيباني فــي المنــام، فقلــت: مــا فعــل اهللّٰ بــك؟ قــال: 

غفــر لــي، ثــم قــال: لــو أردت أن أعذبــك مــا جعلــت هــذا العلــم فــي جوفــك.
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[165] Taberânî el-Mu‘cemü’l-Kebîr’de Ebû Mûsâ’dan (el-Eş‘arî, ö. 
44/664) Resûlullah’ın (s.a.) şöyle dediğini rivayet ediyor: Allah kıyamet 
günü kullarını diriltip şöyle buyurur: “Ey Âlimler topluluğu! İlmimi ve 
hilmimi, size azap etmek için içinize koymadım. Gidiniz; sizi bağışladım.” 
(Söz konusu kaynakta bulunamadı. Bunun kaynağı şu: Taberânî, 1415: 
4264). Resûlullah (s.a.) buyuruyor: “Kim Kur’ân’ı okuyup onunla amel 
ederse Allah onu kendi ev halkından yetmiş kişiye şefaatçi kılar.” 

[166] Sa‘lebe b. Hakem’den Taberânî, Resûlullah’ın (s.a.) şöyle dedi-
ğini rivayet etmiştir: “Gerçekten Yüce Allah, âlimleri fark gözetmeksizin 
bir alanda toplar sonra onlara şöyle buyurur: Size ilmimi ve hilmimi, sa-
dece hakkınızda hayır dilediğim için verdim. Sizi şahit tutuyorum ki ben 
yaptıklarınıza [hata ve günahlarınıza] rağmen sizi bağışladım.” [Taberânî, 
1985: 591] Hafız Münzirî diyor ki “Yüce Allah’ın ‘Benim ilmim ve hil-
mim’ sözüne bak ve onda derinlemesine düşün! İlmi ve hilmi Azîz ve Celîl 
Allah’ın bizzat kendisine nispet etmesinden açıkça anlayacaksın ki burada 
kastedilen, bu zamanın insanlarının amelden ve ihlastan soyutlanmış ilmi 
değildir.” [Münzirî, 1417: 1/57] Resûlullah (s.a.) şöyle buyuruyor: “Kime 
Kur’ân’ın dörtte biri verilirse peygamberliğin dörtte biri verilmiştir. Kime 
Kur’ân’ın yarısı verilirse, peygamberliğin yarısı verilmiştir. Kime Kur’ân’ın 
bütünü verilirse peygamberliğin tamamı verilmiştir; ancak şu var ki ona 
vahiy verilmemiştir.” [Bu hadis mevzudur. Bk. Elbanî, 1412: 476] 

[167] Ebû Ya‘lâ ve Beyhakî, Enes’ten (r.a.) Resûlullah’ın (s.a.) şöyle söy-
lediğini rivayet emişlerdir: “Size cömertlerin en cömerdini haber vereyim 
mi?” Dediler ki “Evet Ya Resûlullah!” Şöyle buyurdu: “Allah cömertlerin 
en cömertidir. Ben, Âdem’in en cömert çocuğuyum. Âdem’in çocuklarının 
benden sonra en cömerti ise, ilim elde edip onu neşretmiş kişidir ki o, kı-
yamet günü tek başına bir ümmet olarak diriltilir. Diğeri de, Allah yolunda 
canını ortaya koyma cömertliğini göstererek sonuçta öldürülen kişidir.” 
[Heysemî, 1407: 1/166]

[168] Ebû Mansûr Deylemî, Müsnedü’l-Firdevs’te İbn Mes‘ûd’dan (r.a.) 
rivayet ediyor: “Kim Allah’ın rızasını arzu ederek insanlara öğretmek için 
ilimden bir bölüm öğrenirse Allah ona yetmiş nebinin ecrini verir.” [Ta-
berânî, 1938: 7590] 



129Bülûğu Aksa’l-Merâm

5

10

15

وروى الطبرانــي فــي الكبيــر عــن أبــي موســى Ġ أن رســول اهللّٰ Ṡ قــال: 1 5]1]

ــم أضــع علمــي  ــي ل ــا معشــر العلمــاء إن ــوم القيامــة فيقول:ي ــاد ي ــى العب يبعــث اهللّٰ تعال

ــرأ القــرآن  ــال Ṡ: »مــن ق ــوا فقــد غفــرت لكــم«. وق وحلمــي فيكــم ألعذبكــم، اذهب

وعمــل بــه شــفعه اهللّٰ ســبعين مــن أهــل بيتــه«.

»إن 1 ]]1] قــال:   Ṡ اهللّٰ  رســول  الحكــم أن  بــن  ثعلبــة  عــن  الطبرانــي  وروى 

ــم أوتكــم علمــي  ــي ل ــم يقــول لهــم إن ــد واحــد ث ــي صعي ــى يجمــع العلمــاء ف اهللّٰ تعال

وحلمــي إال لخيــر أردتــه بكــم، أشــهدكم أنــي قــد غفــرت لكــم علــى مــا كان منكــم« . 

قــال الحافــظ المنــذري: »وانظــر إلــى قولــه تعالــى: ﴿ علمــي وحلمــي﴾ وأمعــن النظــر 

ــان  ــر أهــل الزم ــم أكث ــس المــراد عل ــه لي ــه عــز وجــل أن ــه إلي ــك بإضافت ــه، يتضــح ل في

المجــرد عــن العمــل بــه واإلخــاص فيــه«. وقــال Ṡ : »مــن أوتــي ربــع القــرآن فقــد 

أوتــي ربــع النبــوءة، ومــن أوتــي نصــف القــرآن فقــد أوتــي نصــف النبــوءة، ومــن أوتــي 

ــه« . ــه ال يوحــى إلي القــرآن كلــه فقــد أوتــي النبــوءة كلهــا إال أن

وروى أبــو يعلــى والبيهقــي عــن أنــس Ġ أن رســول اهللّٰ Ṡ قــال: »أال 1 ]]1]

، قــال: اهللّٰ أجــود األجــواد، وأنــا  أخبركــم بأجــود األجــواد؟ قالــوا: بلــى يــا رســول اهللّٰ

أجــود ولــد آدم، وأجودهــم مــن بعــدي رجــل علــم علمــا فنشــره يبعــث يــوم القيامــة 

أمــة وحــده، ورجــل جــاد بنفســه فــي ســبيل اهللّٰ حتــى قتــل« 

وروى أبــو منصــور الديلمــي فــي مســنده الفــردوس عــن ابــن مســعود 1 ]]1]

Ġ قــال: »مــن تعلــم بابــا مــن العلــم ليعلــم النــاس ابتغــاء وجــه اهللّٰ أعطــاه اهللّٰ أجــر 

ســبعين نبيــا«. 
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[169] Taberânî, Ümâme’den Hz. Peygamber’in (s.a.) şöyle dediğini ri-
vayet etmiştir: “Hangi genç, ilim talebi ve ibadet içinde yetişip yaşlanırsa yü-
ce Allah ona kıyamet günü yetmiş iki sıddıkın sevabını verir.” [1983: 7590]

[170] Ebû Nuaym, Hz. Peygamber’in (s.a.) şöyle dediğini nakletmek-
tedir: “Doğrusu fitne gelir; kulları kırıp geçirir. Ama âlim, ondan ilmi sa-
yesinde kurtulur.” [Ebû Nuaym, 1405: 8/41]

[171] Tirmizî, ki hasen kabul ediyor, İbn Mâce ve Beyhakî, Ebû Hü-
reyre’den rivayet ediyorlar: “Resûlullah’ı (s.a.) şöyle derken işittim: ‘Zik-
rullah (Allah’ı zikretmek) ile âlim (öğreten) ve öğrenen olarak zikrullaha 
yardımcı olanlar bulunmaksızın dünya ve içindekiler, Allah'ın rahme-
tinden uzak olurlar.’”1 [Tirmizî, “Zühd”, 14; İbn Mâce, “Zühd”, 3] Hz. 
Peygamber (s.a.) buyuruyor ki “Kim sadık bir âlimle selâmlaşıp tokalaşır-
sa o, ancak gönderilmiş bir nebî ile selâmlaşıp tokalaşmıştır.” [Fâsî: 1/160] 
Yine şu vârid olmuştur: “Kim bir âlime saygı gösterirse o, ancak Allah ve 
Resûlü’ne saygı göstermiştir. Kim de bir âlimi küçümserse bu, Allah ve 
Resûlü’nü hafife almaktır.”2 Hadiste şöyle deniliyor: “Kavmi içinde âlim, 
ümmeti içinde nebî gibidir.” [Suyûtî, bunun aslının olmadığını söylüyor. 
1404: 123] el-Bustân yazarı, Resûlullah’ın şöyle dediğini söylüyor: “Arş 
altında Allah’ın misk-i ezferden bir şehri var; kapısında bir melek şöyle 
nidâ etmektedir: Dikkat edin! Kim bir âlimi ziyaret ederse peygamberle-
ri ziyaret etmiştir. Dikkat edin! Kim peygamberleri ziyaret ederse, beni 
ziyaret etmiştir. Dikkat edin! Kim beni ziyaret ederse, cennet onundur.”3 

[172] Hz. Peygamber’in (s.a.) şunu dediği rivayet ediliyor: “Anne ba-
banın yüzlerine bakmak ibadettir, mushafa bakmak ibadettir. Kâbe’ye ve 
âlimin yüzüne bakmak da bunun gibidir.” [Bazı farklı lafızlarla bk. Dey-
lemî, 1986: 2645, 6863] Ebu’l-leys es-Semerkandî şöyle diyor: Şayet ilim 
meclisinde bulunmanın âlimin yüzüne bakmak dışında yararı olmasaydı, 
elbette yine de ona düşkün olmak ve rağbet etmek gerekirdi.

[173]  Taberânî, el-Mu‘cemü’l-Evsat’ta İbn Abbâs’tan Resûlullah’ın şöy-
le dediğini rivayet etmiştir: “Ey Allahım! Benim halifelerime rahmet et. 
Dedik ki Ya Resûlullah! Kimler senin halifelerin? Şöyle cevap verdi: Ben-
den sonra gelip hadislerimi rivayet eden, onları insanlara öğretenlerdir.” 
[Taberânî, 1415: 5846]

1 Kaynak olarak gösterilen Tirmizî’deki metinde farklılık olup bu kısım “… ancak zikrullah ve zikrul-
lah’a yardımcı olanlarla âlim veya öğrenenler...” şeklinde çevrilebilir (çev).

2 Kaynaklarda bu rivayet tespit edilememiştir; ancak münker isnatlarla buna yakın ifadeler vardır. 
3 Bu rivayete, İbnü’l-Cevzî’nin Bustânu’l-Vâizîn ve Riyâdu’s-Sâmiîn’inde, Semerkandî’nin Bustânu’l-Â-

rifîn’inde ve Nevevî’nin Bustânu’l-Ârifîn’inde rastlanmamıştır. Aclûnî’ye göre bu rivayet, mevzudur, 
yalanlanmıştır. Bk. Keşfu’l-Hafâ, 1/295.
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وروى الطبرانــي عــن أمامــة أن النبــي Ṡ قــال: »أيمـــا ناشــئ نشــأ فــي 1 ]]1]

طلــب العلــم والعبــادة حتــى يكبــر أعطــاه اهللّٰ تعالــى يــوم القيامــة ثــواب اثنيــن وســبعين 

صديقــا«.

ــاد 1 0]1] ــة تجــيء فتنســف العب ــم أن النبــي Ṡ قــال: »إن الفتن ــو نعي  وأخــرج أب

ــهلك. نســفا وينجــو العالــم منهــا بعلمــه«. قولــه: »تنســف« أي تـ

ــنه وابــن ماجــه والبيهقــي عــن أبــي هريــرة قــال: 1 1]1] وروى الترمــذي وحسَّ

ســمعت رســول اهللّٰ Ṡ يقــول: »الدنيــا ملعونــة ملعــون مــا فيهــا إال ذكــر اهللّٰ ومــا وااله 

ــا صافــح نبيــا مرســا«.  عالمــا متعلمــا«. وقــال Ṡ : »مــن صافــح عالمــا صادقــا فإنمـ

ــم فإنمــا  وورد أيضــا: »مــن عظــم عالمــا فإنمــا عظــم اهللّٰ ورســوله، ومــن تهــاون بعال

ذلــك اســتخفاف بــاهللّٰ وبرســوله« . وفــي الحديــث: »العالــم فــي قومــه كالنبــي فــي 

ــة تحــت العــرش مــن  ــال:»إن هللّٰ مدين ــي Ṡ ق ــه« . وذكــر صاحــب البســتان أن النب أمت

مســك أذفــر علــى بابهــا ملــك ينــادى: أال مــن زار عالمــا فقــد زار األنبيــاء، أال مــن زار 

ــاء فقــد زارنــي، أال مــن زارنــي فلــه الجنــة«. األنبي

عبــادة، 1 ]]1] الوالديــن  وجــوه  فــي  »النظــر  قــال:  أنــه   Ṡ النبــي  عــن  وروي 

والنظــر فــي المصحــف عبــادة، وكذلــك فــي الكعبــة وفــي وجــه العالــم«. قــال أبــو 

الليــث الســمرقندي: فلــو لــم يكــن فــي حضــور مجلــس العلــم منفعــة ســوى النظــر فــي 

وجــه العالــم لوجــب أن يحــرص عليــه ويرغــب.

وروى الطبرانــي فــي األوســط عــن ابــن عبــاس أن النبــي Ṡ قــال: »اللّٰهــم 1 ]]1]

: ومــن خلفــاؤك؟ قــال: الذيــن يأتــون بعــدي يــروون  ارحــم خلفائــي. قلنــا يــا رســول اهللّٰ

أحاديثــي ويعلمونهــا النــاس«.
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[174] Şerefu Ashâbi’l-Hadîs’te el-Hatîb (el-Bağdâdî), Ali’den rivayet 
ediyor: “Benim, ashabımın ve benden önceki nebîlerin halifelerini size bil-
direyim mi? Onlar, Kur’ân’la birlikte benden ve onlardan Allah hakkında 
ve O’na davete dair sözleri (hadis) taşıyanlardır.” [Bağdâdî, Tarihsiz: 59]

[175] Ömer b. Hattâb’dan (r.a.) şöyle dediği naklediliyor: “Doğrusu, 
adam üzerinde Tihâme dağları gibi günahlar olduğu hâlde evinden çıkar, 
ilim dinleyince korkar ve günahlarından dönmek ister bunun üzerine evi-
ne günahsız olarak döner. Onun için âlimlerin meclislerinden ayrılmayı-
nız. Gerçekten Yüce Allah, yeryüzünde âlimlerin meclislerinden daha de-
ğerlisini yaratmamıştır.” [İbnü’l-Kayyim: 1/77]

[176] Taberânî, el-Mu‘cemü’l-Kebîr’de İbn Abbâs’tan (r.a.) Resûlul-
lah’ın (s.a.) şöyle buyurduğunu nakletmiştir: “Cennet bahçelerine uğra-
dığınız zaman yararlanınız. Dediler ki Ya Resûlullah! Cennetin bahçeleri 
nedir? Buyurdu ki âlimlerin meclisleridir.” [Taberânî, 1983: 11158]

[177] Resûlullah (s.a.) şöyle buyurdu: “Âlimlerle oturup kalkınız; kala-
balıktan dizlerinizle (dizdize oturarak) onları sıkıştırınız. Zira rahmetim,1 
göz açıp kapayıncaya kadar bile onlardan ayrılmaz.” [Keşfu’l-Hafâ, 1/394] 
Sehl b. Abdullah et-Tüsterî (r.a) (ö. 283/896) şunu demiştir: Kim nebîle-
rin meclislerine bakmak isterse âlimlerin meclislerine baksın. Zira onlar, 
peygamberlerin ümmetleri içindeki halifeleridir, ilimlerinin vârisleridirler. 
Dolayısıyla onların meclisleri, peygamberliğin halifeliğinin meclisleridir.” 
[Bağdâdî, 1421: 1/149]

[178] Hz. Peygamber (s.a.) buyuruyor: “Kim bir âlime yedi gün hiz-
met ederse Allah’a yedi bin sene hizmet etmiş demektir ve Allah ona her 
güne karşılık bin şehid ecri verir.” Yine Hz. Peygamber buyuruyor: “Kıya-
met günü âlimlerin mürekkebi ile şehitlerin kanı tartılır biri diğerinden 
fazla olmaz.” [Deylemî,1986: 488’de farklı lafızlarla.] Başka bir rivayette; 
“âlimlerin mürekkebi, şehitlerin kanından daha ağır gelir.” (Bağdâdî/b: 
2/193’de farklı lafızlarla). Bilindiği üzere, şehitteki en üstün şey, kanıdır; 
oysa âlimin en az şeyi mürekkebidir.” [İbn Cemâa, 2002: 55] 

1 Kudsî hadis olduğu belirtilmediğine göre bu ifade, izaha muhtaç. Nitekim kaynak olarak gösterilen 
Keşfu’l-Hafâ’da bu son cümle bulunmamaktadır (çev.).
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وأخــرج الخطيــب فــي شــرف أصحــاب الحديــث عــن علــي: »أال أدلكــم 1 ]]1]

علــى الخلفــاء منــي ومــن أصحابــي ومــن األنبيــاء قبلــي، هــم حملــة القــرآن والحديــث 

عنــي وعنهــم فــي اهللّٰ وإليــه «.

ــه 1 5]1] ــال: »إن الرجــل ليخــرج مــن منزل ــه ق ــن الخطــاب Ġ أن وعــن عمــر ب

وعليــه مــن الذنــوب مثــل جبــال تهامــة، فــإذا ســمع العلــم خــاف واســترجع مــن ذنوبــه، 

فينصــرف إلــى منزلــه وليــس عليــه ذنب.فــا تفارقــوا مجالــس العلمــاء، فــإن اهللّٰ تعالــى 

لــم يخلــق علــى وجــه األرض أكــرم مــن مـــجالس العلمــاء«. 

[1[[ 1  Ṡ وفــي الطبرانــي الكبيــر عــن ابــن عبــاس رضــي اهللّٰ عنهمــا أن رســول اهللّٰ

ــة؟  : ومــا ريــاض الجن ــا رســول اهللّٰ ــوا ي ــة فارتعــوا، قال قــال: »إذا مررتــم بريــاض الجن

قــال: مجالــس العلمــاء«.

وقــال عليــه الصــاة والسام:»جالســوا العلمــاء وزاحموهــم بركبكــم فــإن 1 ]]1]

رحمتــي ال تفارقهــم طرفــة عيــن«. وقــال ســهل بــن عبــد اهللّٰ التُّْســَتِري Ġ »مــن أراد 

ــي  ــاء الرســل ف ــس العلمــاء فهــم خلف ــى مجال ــاء فلينظــر إل ــس األنبي ــى مجال النظــر إل

أممهــم ووارثوهــم فــي علمهــم، فمجالســهم مجالــس خافــة النبــوة«.

ســبعة آالف 1 ]]1] اهللّٰ  خــدم  فقــد  أيــام  ســبعة  عالمــا  خــدم  »مــن   :Ṡ وقــال

ســنة، وأعطــاه اهللّٰ بــكل يــوم أجــر ألــف شــهيد«. وقــال Ṡ: »يــوزن يــوم القيامــة مــداد 

العلمــاء ودم الشــهداء فــا يفضــل أحدهمــا اآلخــر« . وفــي روايــة: »فيرجــح مــداد 

العلمــاء علــى دم الشــهداء«. ومعلــوم »أن أعلــى مــا فــي الشــهيد دمــه، وأقــل مــا للعالــم 

مــداده«.
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[179] Kastallânî’nin (ö. 983/1575) Mesâliku’l-Hunefâ’sında şu metin var: 
“Hz. Peygamber’in (s.a.) hadisinde şöyle buyuruluyor: Yüce Allah kıyamet 
günü mürekkepleri peşlerinden güzel koku saçar hâlde hadis ehlini toplar; Al-
lah Teâlâ’nın huzurunda dikilirler. Onlara şöyle der: Siz benim peygamberim 
Muhammed’e ne kadar çok salât ve selâm getirdiniz; onlarla gidiniz cennete.”

[180] İhyâ’da Hz. Peygamber’in şöyle buyurduğu belirtilir: “Kim bir 
âlime ikramda bulunursa yetmiş nebiye ikram etmiş olur. Kim de bir 
öğrenciye ikram ederse yetmiş şehide ikram etmiş olur.” İbn Mâce, Hz. 
Peygamber’in (s.a.) şöyle dediğini nakletmektedir: “Kur’ân’ı taşıyanlara 
ikramda bulununuz; kim onlara ikramda bulunursa bana ikramda bulun-
muş olur.” [Keşfu’l-Hafâ, 1/193] Hatîb el-Bağdâdî ve İbn Asâkir, Câbir’den 
(r.a.) Resûlullah’ın (s.a.) şöyle dediğini nakletmişlerdir: “Âlimlere ikram 
ediniz; zira onlar nebîlerin vârisleridirler. Dolayısıyla onlara kim ikram 
ederse, muhakkak Allah ve Resûlü’ne ikram etmiş demektir.” [Bağdâdî/b: 
4/437] Hz. Peygamber (s.a.) buyurdu: “Doğrusu, Allah, âlimler sebebiyle 
yeryüzündekilerden belayı defeder.”

[181] Hz. Peygamber’in (s.a.) şöyle dediği nakledilmiştir: “Cennetin ka-
pısında bir ağaç ve onda bir pınar vardır; insanlar susuz oldukları hâlde âlim-
ler ve ilim tahsil eden öğrenciler o kaynaktan süt ve ayran gibilerini içerler.” 
İbn Asâkir, Huzeyfe İbnü’l-Yeman’dan (r.a.) Resûlullah’ın şöyle dediğini nak-
letmiştir: “Âlimlere tâbi olunuz; çünkü onlar dünyanın ve âhiretin lambala-
rıdırlar.” [Dımeşk Tarihi’nde bulunamadı. Bk. Deylemî, 1986: 1/71] İmam 
Ahmed de Enes’ten Resûlullah’ın (s.a.) şöyle dediğini nakletmiştir: “Yeryü-
zünde âlimlerin konumu, gökteki yıldızlar gibidir ki karada ve denizdeki 
karanlıklar içinde o yıldızlarla yol bulunur; yıldızlar kaybolduğu zaman reh-
berler yollarını neredeyse kaybederler.” [Ahmed b. Hanbel, Müsned, 20: 52]

[182] Ebû Müslim Abdullah el-Havlânî (ö. 60 veya 62/679 veya 681) 
şöyle diyor: “Yeryüzünde âlimlerin durumu, gökteki yıldızlar gibidir. Yıl-
dızlar göründükleri zaman insanlar yollarını bulurlar, onlara görünmedik-
leri zaman ise şaşırır kalırlar.” [Nevevî, 1986: 1/36] Âlimlerden biri de 
şunu demiş: “Âlim, tatlı kaynak gibidir; yararı süreklidir.” Denilmiştir ki 
âlim lamba gibidir; kim ona uğrarsa ondan ışık alır.” [Agy]

[183] Nevevî, et-Tibyân adlı kitabında şöyle diyor: “İki değerli imam 
Ebû Hanîfe ve Şâfiî (r.a.) şöyle demişlerdir: Eğer âlimler Allah’ın velileri 
olmasaydı, Allah’ın hiçbir velisi olmazdı.” [Nevevî, 1993: 13]
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[1[[ 1 :Ṡ ومــن مســالك الحنفــاء للقســطاني مــا نصــه: »فــي الحديــث عنــه

يحشــر اهللّٰ تعالــى أصحــاب الحديــث يــوم القيامــة وحبرهــم خلــوف يفــوح فيقفــون بيــن 

يــدي اهللّٰ تعالــى، فيقــول لهــم: طالمــا كنتــم تصلــون علــى نبيــي محمــد Ṡ انطلقــوا بهــم 

إلــى الجنــة«.

وفــي اإلحيــاء أن النبــي Ṡ قــال: »مــن أكــرم عالمــا فقــد أكــرم ســبعين نبيــا، 1 0]1]

ــه  ومــن أكــرم متعلمــا فقــد أكــرم ســبعين شــهيدا« . وروى ابــن ماجــه عــن النبــي Ṡ أن

ــن  ــب واب ــي«. وأخــرج الخطي ــد أكرمن ــرآن فمــن أكرمهــم فق ــة الق ــوا حملـ ــال: »أكرم ق

عســاكر عــن جابـــر Ġ أن رســول اهللّٰ Ṡ قــال: »أكرمــوا العلمــاء فإنهــم ورثــة األنبيــاء، 

فمــن أكرمهــم فقــد أكــرم اهللّٰ ورســوله« وقــال Ṡ: »إن اهللّٰ ليرفــع البــاء عــن أهــل 

ــاء«. األرض بســبب العلمـ

وروي عــن النبــي Ṡ أنــه قــال: »علــى بــاب الجنــة شــجرة فيهــا عيــن يشــرب 1 1]1]

ابــن  اللبــن والحليــب والنــاس عطــاش«. وأخــرج  مثــل  العلمــاء والمتعلمــون  منهــا 

عســاكر عــن حذيفــة ابــن اليمــان Ġ أن رســول اهللّٰ Ṡ قــال: »اتبعــوا العلمــاء فإنهــم 

ــا ومصابيــح اآلخــرة. وأخــرج اإلمــام أحمــد عــن أنــس أن النبــي Ṡ قــال:  ســرج الدنيـ

»إن مثــل العلمــاء فــي األرض كمثــل النجــوم فــي الســماء يهتــدى بهــا فــي ظلمــات البــر 

والبحــر، فــإذا انطمســت النجــوم أوشــك أن تضــل الهــداة«.

وقــال أبــو مســلم الخوالنــي: »مثــل العلمــاء فــي األرض كمثــل النجــوم فــي 1 ]]1]

الســماء إذا بــدت للنــاس اهتــدوا وإذا خفيــت عليهــم تحيــروا« . وقــال بعضهــم: »العالــم 

كالعيــن العذبــة نفعهــا دائــم. وقيــل: العالــم كالســراج مــن مــر بــه اقتبــس منــه«.

وقــال النــووي فــي كتــاب التبيــان: »قــال اإلمامــان الجليــان أبــو حنيفــة 1 ]]1]

والشــافعي رضــي اهللّٰ عنهمــا: إن لــم يكــن العلمــاء أوليــاء اهللّٰ فليــس هللّٰ مــن ولــي«.
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[184] Sahîh-i Buhârî’de [Rikâk, 38] Hz. Peygamber’in (s.a.) şöyle 
dediği nakledilmektedir: “Yüce Allah şöyle buyurdu: Kim benim bir ve-
lime düşmanlık ederse ben ona harp ilan ederim.” Hafız Suyûtî’nin (ö. 
911/1505) el-Ebdâl kitabında naklettiğine göre İmam Ahmed’e “Yeryü-
zünde Yüce Allah’ın abdalları var mı?” diye sorulunca o, “Evet” demiş ve 
“Onlar kimlerdir?” denince de şöyle demiştir: Eğer Hadis ashabı, Allah’a 
kendini adamış veli kullar (abdal) değillerse, o zaman ben, Allah’ın bir tek 
böyle veli kulunu tanımıyorum.” [Suyûtî: 2/435]

[185] Semhûdî [tarihsiz: 63] şöyle diyor: “Yüce Allah’ın sünnetinin 
kulları için geçerli olduğunu açıklaması, şu sebepledir ki ilmi, âlimler 
azimle, kendilerini ona vererek ve zamanlarını onun yolunda harcayarak 
elde ediyorlar. Çünkü ilim beden rahatlığıyla kazanılmaz. Sonra bu onların 
hoşlarına gider de zamanlarını öğrenme ve öğretme ile doldururlar. Geçen 
ifadelerden açığa çıkmaktadır ki ilim, en üstün ibadetlerdendir. Onların bu 
konuda durumu, farz-ı ayn ile farz-ı kifâye arasında dönüp dolaşmaktadır. 
Sahîh-i Buhârî’de olduğu gibi hadis-i kudsîde şöyle buyuruluyor: “Kulum 
bana, kendisine farz kıldıklarımdan daha sevimli hiçbir şeyle yaklaşamaz.” 
[Buhârî, “Rikak”, 38] Bu yüzden âlimlerin vakitleri bu ibadetle dolu-
dur; dolayısıyla onların ibadeti (taatı) durmadan sürüp gitmektedir. Veli, 
Mevlâsı’na ibadeti (itaatı) aralıksız birbiri ardına sürüp giden ve sonuçta 
kendisini Allah’ın veli edindiği kimsedir. Yine veli, Allah’ın hukukunu ve 
kullarının hukukunu gücü yettiğince yerine getirendir ve onun en değerli 
kerameti, dosdoğru olmasıdır (istikamet). Hiçbir kimse Azîz ve Celîl Al-
lah’ın kendilerine önceden inâyet buyurmasıyla birlikte âlim kullarına mi-
ras kıldığı ilim yolundan başka bir yolla bu keramete varamaz. Bu önceden 
inâyet buyurduğunun gerekçesi, şu hadistir: “Kimin hakkında Allah hayır 
dilerse onu dinde derin anlayış sahibi (fakîh) kılar” [Buhârî, “İlim”, 13] 

[186] Taberânî, el-Mu‘cemü’l-Kebîr’de Ebû Ümâme’den (r.a.) Resûlul-
lah’ın (s.a.) şöyle dediğini nakletmiştir: “Üç kişi vardır ki onları sadece mü-
nafık hafife alır: müslüman olarak saçını ağartmış olan kimse, ilim sahibi 
kişi ve adaletli yönetici.” [Taberânî, 1983: 7819]

[187] Yine el-Kebîr’de Taberânî, Ebû Mâlik el-Eş‘arî’den onunResûlul-
lah’ı (s.a.) şöyle derken işittiğini rivayet etmiştir: “Ümmetim hakkında sadece 
şu üç özellikten korkuyorum: i) Dünyalıklarının çoğalıp birbirlerine haset 
etmeleri; ii) onlar için Kur’ân’ın açılıp da müminin te’vil etmeyi arzu etmesi, 
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وفــي الصحيــح عــن النبــي Ṡ أنــه قــال: »إن اهللّٰ تعالــى قــال: مــن عــادى 1 ]]1]

لــي وليــا فقــد آذنتــه بالحــرب«. ونقــل الحافــظ الســيوطي فــي كتــاب األبــدال أنــه 

قيــل لإلمــام أحمــد: »هــل هللّٰ تعالــى فــي األرض أبــدال؟ قــال: نعم.قيــل: مــن هــم؟ 

قــال: إن لــم يكــن أصحــاب الحديــث هــم األبــدال فمــا أعــرف هللّٰ بــدال«.

قــال الســمهودي: »وبيانــه أن ســنة اهللّٰ تعالــى فــي عبــاده جاريــة، بــأن 1 5]1]

ــه، إذ  ــات في ــه وصــرف األوق ــدؤوب والعكــوف علي ــم بال ــون العل العلمــاء إنمــا ينال

ال ينــال العلــم براحــة الجســم، ثــم يحلــو لهــم ذلــك فيســتغرقون أوقاتهــم تعلمـــا 

ــه مــن أفضــل الطاعــات، وأن حالهــم فــي ذلــك  ــا. وقــد اتضــح بمــا ســبق أن وتعليمـ

دائــر بيــن فــرض العيــن وفــرض الكفاية.وفــي الحديــث القدســي كمــا فــي الصحيــح: 

ــه« . فأوقاتهــم مســتغرقة  ــه علي ــدي بشــيء، أحــب ممــا افترضت ــي عب ــا تقــرب إل »وم

لمــواله،  توالــت طاعتــه  مــن  تــزال متواليــة، والولــي  مــا  العبــادة، فطاعتهــم  بهــذه 

، وحقــوق عبــاده علــى حســب طاقتــه.  . وأيضــا فالولــي القائــم بحقــوق اهللّٰ فتــواله اهللّٰ

الــذي  العلــم  مــن طريــق  إال  لذلــك  أحــد  يصــل  االســتقامة. وال  وأكــرم كراماتــه 

أورثــه اهللّٰ عــز وجــل عبــاده العلمــاء مــع ســبق عنايتــه بهــم لحديث:»مــن يــرد اهللّٰ بــه 

ــن« . ــي الدي ــرا يفقهــه ف خي

[1[[ 1 Ṡ اهللّٰ  أن رســول   Ġ أمامــة  أبــي  الكبيــر عــن  فــي  الطبرانــي  وروى 

العلــم،  اإلســام وذو  فــي  الشــيبة  ذو  منافــق:  إال  بهــم  يســتخف  »ثاثــة ال  قــال: 

مقســط«. وإمــام 

ســمع 1 ]]1] أنــه  األشــعري  مالــك  أبــي  عــن  أيضــا  الكبيــر  فــي  وروى 

لهــم  يكثــر  أن  خــال:  ثــاث  إال  أمتــي  علــى  أخــاف  »ال  يقــول:   Ṡ اهللّٰ  رســول 

تأويلــه  يبتغــي  المؤمــن  يأخــذه  الكتــاب  لهــم  يفتــح  فيتحاســدون، وأن  الدنيــا  مــن 
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oysa “Kitap’ın te’vilini sadece Allah ve ilimde derinleşmiş olanlar bilirler ve 
onlar, hepsinin Allah katından olduğuna inandık, derler.” [Âl-i İmrân 3/7); 
iii) ilim sahibini görüp de onu ihmal etmeleri, ona aldırmamalarıdır.” [Age, 
3442]

[188] Deylemî, Müsnedü’l-Firdevs’te Enes’ten (r.a.) nakletmektedir; Enes 
diyor ki Resûlullah (s.a.) şöyle dedi: “Âlim, Allah’ın yeryüzündeki eminidir/
güvencesindedir.” [Deylemî, 1986: 4204]1 Yine Deylemî, Enes’ten nakledi-
yor ki Resûlullah (s.a.) şöyle buyurdu: “Âlim, yeryüzünde Allah’ın sultanıdır. 
Kim onun aleyhine konuşursa (onunla uğraşırsa) helâk olur. [Deylemî se-
nedini zikretmemiş. Münâvî, 1356: 4/372] Ebû Abdullah Muhammed b. 
Selâme el-Kudâ‘î (ö. 454/1062) ve İbn Asâkir, Enes’ten (r.a.) Resûlullah’ın 
şöyle buyurduğunu nakletmişlerdir: “Âlimler, yarattıklarına karşı Allah’ın 
güvencesindedirler (eminleridir).” [Kudâ‘î, 1986: 115; İbn Asâkir: 14/267]

[189] Hasan b. Süfyân (ö. 303/915) ve (Ebû Ca‘fer Muhammed b. 
Amr) Ukaylî (ö. 322/933), Enes’ten (r.a.) Resûlullah’ın (s.a.) şöyle buyurdu-
ğunu nakletmişlerdir: “Âlimler, sultanla içli dışlı olmadıkça ve dünyaya dal-
madıkça resûllerin eminleri/temsilcileridirler.” [Zehebî, 1995: 8/84] İmam 
Ebü’l-Kâsım İbn Asâkir (r.a.) şunu söylüyor: “Ey kardeşim! Bil ki Allah beni 
ve seni rızasına muvaffak kılsın ve bizi kendisine derin saygı duyan, karşı gel-
mekten sakınanlardan eylesin; âlimlerin etleri zehirlidir. Allah’ın, onlara ha-
karet edenlerin maskelerini düşürme konusundaki âdeti bilinmektedir. Kim 
âlimler hakkında atıp tutar onları karalarsa, Allah, onu ölmeden önce kalbin 
ölümüne mübtelâ eder. Yüce Allah şöyle buyuruyor [Nûr 24/63]: ‘Allah’ın 
buyruğuna aykırı hareket edenler, başlarına bir fitnenin gelmesinden veya 
can yakıcı bir azaba uğramaktan sakınsınlar.’” [Nevevî,1993: 25-26]

[190] Mâlik b. Dînâr şunu diyor: İlim talep edene kim eziyet ederse ona 
melekler lanet ederler ve kıyamet günü Allah’ın gazabıyla karşılaşır. Her kim 
ona bir dirhemle de olsa yardım ederse ruhunu alacakları zaman melekler 
onu cennetle müjdelerler ve Allah onun için nurdan bir kapı açar. Bir rivayet-
te ise şöyle deniliyor: Üç şey sebebiyle arş sarsılır: Dövüldüğünde yetim sebe-
biyle, zulmedildiğinde garip sebebiyle ve hor görüldüğünde âlim sebebiyle.

[191] Kudâ‘î’nin eş-Şihâb’ında Hz. Peygamber’in (s.a.) hadisi var; şöyle bu-
yuruyor: “Ümmetimin en hayırlıları âlimleridir. Âlimlerinin en hayırlıları, hâ-
lim olanlarıdır. Allah sefih cahilin bir günahını bağışlamadan önce âlimin kırk 
günahını bağışlar. Merhametli âlim, kıyamet günü nuru aydınlatır hâlde gelir 

1 Irakî, “Senedi zayıftır.” diyor. Münâvî, 1356: 4/370.

35
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ــِد  ــْن ِعْن ــ۪ه ُكلٌّ ِم ــا ِب ــوَن ٰاَمنَّ ــِم َيُقولُ اِســُخوَن ِفــي اْلِعْل ُ َوالرَّ ــُهٓ ِاالَّ اهللّٰ ــُم َتْأ۪ويَل ــا َيْعَل ﴿ ...َوَم

ــا... ﴾1، وأن يــروا ذا علــم فيضيعونــه وال يبالــون بــه«. َن َربِّ

وأخــرج الديلمــي فــي مســنده الفــردوس عــن أنــس Ġ قــال: قــال رســول 1 ]]1]

اهللّٰ Ṡ: »العالــم أميــن اهللّٰ فــي األرض«. وأخــرج أيضــا عــن أنــس عــن النبــي Ṡ قــال: 

»العالــم ســلطان اهللّٰ فــي األرض، فمــن وقــع فيــه فقــد هلــك«. وأخــرج القضاعــي وابــن 

عســاكر عــن أنــس Ġ أن رســول اهللّٰ Ṡ قــال: »العلمـــاء أمنــاء اهللّٰ علــى خلقــه«.

 وأخــرج الحســن بــن ســفيان والعقيلــي عــن أنــس Ġ أن رســول اهللّٰ 1 ]]1]

Ṡ قــال: »العلمــاء أمنــاء الرســل مــا لــم يخالطــوا الســلطان ويداخلــوا الدنيــا« . وقــال 

: »اعلــم يــا أخــي وفقنــي اهللّٰ وإيــاك لمرضاتــه  اإلمــام أبــو القاســم ابــن عســاكر رحمــه اهللّٰ

وجعلنــا ممــن يخشــاه ويتقيــه أن لحــوم العلمـــاء مســمومة، وعــادة اهللّٰ فــي هتــك أســتار 

ــاء بالثلــب ابتــاه اهللّٰ قبــل موتــه  متنقصيهــم معلومــة، وأن مــن أطلــق لســانه فــي العلمـ

بمــوت القلــب. ﴿... َفْلَيْحــَذِر الَّ۪ذيــَن يَُخاِلُفــوَن َعــْن اَْمــِر۪هٓ اَْن تُ۪صيَبُهــْم ِفْتَنــٌة اَْو يُ۪صيَبُهــْم 

َعــَذاٌب اَ۪ليــٌم ﴾]                 

وقــال مالــك بــن دينــار: مــن آذى طالــب العلــم لعنتــه المائكــة ويلقــى اهللّٰ 1 0]1]

يــوم القيامــة وهــو عليــه غضبــان، ومــن أعانــه ولــو بدرهــم بشــرته المائكــة عنــد قبــض 

روحــه بالجنــة وفتــح اهللّٰ لــه بابــا مــن النــور. وفــي الخبــر: يهتــز العــرش لثــاث: لليتيــم 

إذا ضــرب، وللغريــب إذا ظلــم، وللعالــم إذا حقــر.

وفي الشهاب للقضاعي حديث النبي Ṡ أنه قال: »خيار أمتي علماؤها، 1 1]1]

يغفــر  أن  قبــل  ذنبــا  أربعيــن  للعالــم  يغفــر  اهللّٰ  وإن  أال  وخيــار علمائهــا حلماؤهــا، 

للجاهــل البــذيء ذنبــا واحــدا، وإن العالــم الرحيــم يجــيء يــوم القيامــة ونــوره قــد أضاء 

آل عمران، اآلية: ].  1
النور: ]].  [
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ve ışık saçan yıldız gibi o nur içinde yürür.” [el-Kudâ‘î, 1986: 1276] İbn 
Asâkir ve Deylemî, Câbir’den (r.a.) Hz. Peygamber’in şöyle dediğini nak-
letmişlerdir: “Cennet ehli âlimlere ihtiyaç duyar, tıpkı dünyada onlara 
muhtaç oldukları gibi. Bu, şundan dolayıdır ki onlar, her cuma Rableri’ni 
görürler, onlara şöyle buyurur: Benden dilediğiniz şeyleri temenni ediniz. 
Bunun üzerine onlar âlimlerin etrafını sarar ve sorarlar: Ne temenni ede-
lim? Onlar da cevaben derler ki O’nun kerim yüzüne bakmayı temenni 
ediniz.” [İbn Asâkir: 50-51; Deylemî, 1986: 880]

[192] İbn Asâkir, Süleyman b. Abdurrahmân’dan (ö. 232/846) nakle-
diyor; o şöyle diyor: “Bana şu ulaştı: Cennet ehli, dünyada âlimlere muh-
taç oldukları gibi cennette de onlara ihtiyaç duyacaklar. Rableri katından 
kendilerine elçiler gelip derler ki ‘Rabbinizen isteyiniz.’ Derler ki “Biz ne 
isteyeceğimizi bilmiyoruz.” Sonra birbirlerine şöyle derler: Dünyada iken 
bir şey bize kapalı olduğunda kendilerine gittiğimiz âlimlere bizi götürü-
nüz. Bunun üzerine âlimlere gelip şöyle derler: Rabbimizin elçileri bize 
geldiler ve istekte bulunmamızı emrediyorlar. Ama biz ne isteyeceğimizi 
bilmiyoruz. Allah âlimlere ilham eder ve onlara şöyle derler: Şöyle şöyle 
isteyin. Şunu şunu isteyin. Bunun üzerine isterler ve kendilerine istedikleri 
verilir.” [Tarihu Dimeşk: 24/141]

[193] Buşrâ’l-Keîb bi Likâi’l-Habîb adlı kitabında Hâfız Suyûtî şunları 
zikrediyor: “Deylemî, Müsnedü’l-Firdevs’te İbn Abbâs’tan naklediyor; İbn 
Abbâs diyor ki Resûlullah (s.a.) şöyle buyurdu: ‘Âlim öldüğü zaman Allah 
onun kabrinde ilmini şekillendirir, ona hoş vakit geçirtir, toprağın korkunç-
luğunu ondan giderir.’ İmam Ahmed de, Zühd’de Ka‘b b. Mâlik’ten (ö. 
53/672) naklediyor: Allah, Mûsâ’ya (a.s.) şunu vahyetti: İlim öğren ve onu 
insanlara öğret. Doğrusu ben, hayrı öğrenen ve öğretenin kabirlerini nur-
landırırım ki mekânlarında yalnızlık hissetmesinler.” [Suyûtî, 1309: 59-60]

[194] Buzûğu’l-Hilâl fi’l-Hısâli’l-Mûcibeti li’z-Zılâl adlı diğer kitabın-
da Suyûtî, Hz. Peygamber’den bir hadis zikretmektedir; şöyle buyuruyor: 
“Çocuklarınızı üç haslet üzere eğitiniz: Peygamberinizi sevme, onun ehl-i 
beytini sevme ve Kur’ân okuma. Doğrusu, Allah’ın gölgesinden başka bir 
gölgenin olmadığı günde Kur’ân’ın taşıyıcıları, Allah’ın nebîleri ve seçkin 
kullarıyla birlikte O’nun gölgesindedirler.” Bunu Deylemî tahriç etmiştir.  
[Bk. Münâvî, 1356: 1/225]
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ــر  ــن عســاكر والديلمــي عــن جاب ــدري«. وأخــرج اب ــه كمــا يســير الكوكــب ال فيســير في

 Ġ أن النبــي Ṡ قــال: »إن أهــل الجنــة يحتاجــون إلــى العلمــاء كمــا يحتاجــون إليهــم 

فــي الدنيــا. وذلــك أنهــم يــرون ربهــم فــي كل جمعــة، فيقــول لهــم: تمنــوا علــي تمنــوا مــا 

شــئتم. فيلتفــون إلــى العلمــاء فيقولــون: مــا نتمنــى؟ فيقولــون: تمنــوا النظــر إلــى وجهــه 

الكريــم«.

وأخــرج ابــن عســاكر عــن ســليمان بــن عبــد الرحمــن قــال: »بلغنــي أن أهــل 1 ]]1]

الجنــة يحتاجــون إلــى العلمـــاء فــي الجنــة كمــا يحتاجــون إليهــم فــي الدنيــا، فتأتيهــم 

الرســل مــن قبــل ربهــم، فيقولون:ســلوا ربكــم. فيقولــون: مــا نــدري مــا نســأل. ثــم يقــول 

بعضهــم لبعــض: اذهبــوا بنــا إلــى العلمــاء الذيــن كانــوا إذا أشــكل علينــا فــي الدنيــا 

ــا أن نســأل،  ــا تأمرن ــا رســل ربن ــه قــد أتان ــون: إن ــون العلمــاء، فيقول شــيء آتيناهــم. فيأت

فمــا نــدري مــا نســأل. فيفتــح اهللّٰ علــى العلمــاء، فيقولــون لهــم: ســلوا كــذا، ســلوا كــذا. 

فيســألون فيعطــون«.

بلقــاء 1 ]]1] الكئيــب  ببشــرى  المســمى  كتابــه  فــي  الســيوطي  الحافــظ  وذكــر 

الحبيــب مــا نصــه: »أخــرج الديلمــي فــي مســند الفــردوس عــن ابــن عبــاس قــال: قــال 

رســول اهللّٰ Ṡ :إذا مــات العالــم صــور اهللّٰ علمــه فــي قبــره يؤنســه ويــدرأ عنــه هــوام 

األرض. وأخــرج اإلمــام أحمــد فــي الزهــد عــن كعــب قــال: أوحــى اهللّٰ إلــى موســى عليــه 

الســام: تعلــم العلــم، وعلمــه النــاس، فإنــي منــور لمعلــم الخيــر ومتعلمــه قبورهــم حتــى 

ال يستوحشــوا لمكانهــم« .

وذكــر فــي كتــاب آخــر سمـــاه بــزوغ الهــال فــي الخصــال الموجبــة للظــال 1 ]]1]

حديثــا عــن النبــي Ġ أنــه قــال: »أدبــوا أوالدكــم علــى ثــاث خصال:حــب نبيكــم، 

وحــب أهــل بيتــه، وعلــى قــراءة القــرآن، فــإن حملــة القــرآن فــي ظــل اهللّٰ يــوم ال ظــل إال 

ظلــه مــع أنبيائــه وأصفيائــه«  أخرجــه الديلمــي.
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[195] Hatîb el-Bağdâdî, Târihu Bağdâd’da İbn Abbâs’tan merfû ola-
rak naklediyor: “Allahım! İlim öğretenleri bağışla, ömürlerini uzat, onları 
gölgende gölgelendir. Çünkü onlar, senin indirilmiş kitabını öğretiyorlar.” 
[Bağdâdî: 12/399] Resûlullah (s.a.) buyuruyor: “İnsanların en üstünü, ken-
disine ihtiyaç duyulduğunda yararlı olan, kendisine ihtiyaç duyulmadığın-
da da kendini zenginleştiren/müstağnî kılan âlimdir.” [Gazzâlî, 1997: 1/31]

[196] Hz. Peygamber (s.a.) şöyle buyurdu: “İnsanlar, madenlerdir. Si-
zin cahiliyye döneminde en hayırlılarınız, İslâm’a girip derin kavrayış sa-
hibi olduklarında da en hayırlılarınızdır.” [Bağdâdî, 1421: 1/86-87] Yine 
Hz. Peygamber (s.a.) buyuruyor: Allah, İbrahim’e (a.s.) şunu vahyetti: Ben 
çok bilenim, her bileni severim. İbn Abdülber, bunu muallak olarak zikret-
miştir. Zeynuddin Abdurrahmân el-Irâkî (ö. 806/1403), ona ait bir sened 
elde edemedim, diyor.

[197] Taberânî, el-Mu‘cemü’l-Kebîr’de Ebû Ümâme’den Resûlullah’ın 
(s.a.) şöyle dediğini naklediyor: “Lokman, oğluna şöyle dedi: Ey oğulcu-
ğum! Âlimlerin meclislerine devam et, bilge kişilerin sözünü dinle. Doğrusu 
Allah, ölü toprağı bol yağmurla dirilttiği gibi ölü kalbi de hikmet nuruyla 
diriltir.” [Taberânî, 1983: 7810] Ebû Mûsâ el-Eş‘arî’den Resûlullah’ın (s.a.) 
şöyle dediği naklediliyor: “Yaşlı müslümana, Kur’ân hamili olup onda aşı-
rılık göstermediği gibi ondan uzak da durmayan kişiye ve adaletli sultana 
ikramda bulunmak, Allah’a saygılı olmaktandır.” [Zehebî, 1995: 7/416]

[198] Hasen bir isnatla Ahmed b. Hanbel ve Taberânî, Ubâde b. Sâ-
mit’ten (ö. 34 veya 35/654 veya 655) Resûlullah’ın şöyle dediğini nakletmiş-
lerdir: “Büyüğümüze saygı göstermeyen, küçüğümüze merhamet etmeyen 
ve âlimimizin hakkını tanımayan kimse, ümmetimden değildir.” [Ahmed 
b.Hanbel, 22807] Hâkim en-Nîsâbûrî’nin bir rivayetinde ise, “ümmetim-
den” yerine “bizden” ifadesi bulunmaktadır. [Nîsâbûrî,1990: 421]

[199] Beyhakî, Ebû Ümâme’den (r.a.) Resûlullah’ın (s.a.) şöyle buyur-
duğunu nakletmiştir: “Benden sonraki halifeye, Allah’a karşı takvâ sahibi 
olmasını tavsiye ediyorum. Yine ona müslümanların cemaatini, onların 
küçüklerine merhamet etmesini, âlimlerine saygılı olmasını, zarar vermek 
suretiyle onları zelil kılmamasını, onlardan güçlü olanın zayıf olanın hak-
kını yememesi için onlara kapısını kapamamasını salık veriyorum.” [Bey-
hakî, 16421]
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وأخــرج الخطيــب فــي تاريــخ بغــداد عــن ابــن عبــاس مرفوعــا: »اللّٰهــم اغفــر 1 5]1]

ــزل  للمعلميــن، وأطــل أعمارهــم، وأظلهــم تحــت ظلــك، فإنهــم يعلمــون كتابــك المن

ــه  ــع، وإن اســتغني عن ــه نف ــج إلي ــذي إذا احتي ــم ال ــاس العال ــال Ṡ : »أفضــل الن « . وق

أغنــى نفســه«.

وقــال Ṡ: »النــاس معــادن، خياركــم فــي الجاهليــة خياركــم فــي اإلســام 1 ]]1]

إذا فقهــوا« وقــال Ṡ: »أوحــى اهللّٰ إلــى إبراهيــم أنــي عليــم أحــب كل عليــم« . ذكــره ابــن 

عبــد البــر تعليقــا. قــال العراقــي: ولــم أظفــر لــه بإســناد.

وروى الطبرانــي فــي الكبيــر عــن أبــي أمامــة أن رســول اهللّٰ Ṡ قــال:»إن 1 ]]1]

لقمــان قــال البنــه: يــا بنــي، عليــك بمجالســة العلمــاء واســمع كام الحكمــاء، فــإن اهللّٰ 

يحيــي القلــب الميــت بنــور الحكمــة كمــا يحيــي األرض الميتــة بوابــل المطــر« . وعــن 

أبــي موســى األشــعري أن رســول اهللّٰ Ṡ قــال: »إن مــن إجــال اهللّٰ إكــرام ذي الشــيبة 

المســلم، وحامــل القــرآن غيــر الغالــي فيــه وال الجافــي عنــه، وإكــرام ذي الســلطان 

المقســط«. 

 وروى أحمــد بإســناد حســن، والطبرانــي عــن عبــادة بــن الصامــت  أن 1 ]]1]

رســول اهللّٰ Ṡ قــال: »ليــس مــن أمتــي مــن لــم يجــل كبيرنــا، ويرحــم صغيرنــا، ويعــرف 

ــا«. ــة للحاكــم »ليــس من ــي رواي ــه«. وف ــا حق لعالمن

وأخــرج البيهقــي عــن أبــي أمامــة Ġ أن رســول اهللّٰ Ṡ قــال: »أوصــي 1 ]]1]

، وأوصيــه بجماعــة المســلمين، أن يرحــم صغيرهــم،  الخليفــة مــن بعــدي بتقــوى اهللّٰ

ويوقــر عالمهــم، وأن ال يضربهــم فيذلهــم، وأن ال يغلــق بابــه دونهــم، فيــأكل قويهــم 

ضعيفهــم«.
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[200] Taberânî, el-Mu‘cemü’l-Evsat’ta Ebû Hüreyre’den (r.a.) Resûlul-
lah’ın şöyle dediğini rivayet etmektedir: “İlim öğreniniz, ilim için sekîneyi 
(iç dinginliğini) öğreniniz ve kendisinden bilgi öğrendiğiniz kimselere kar-
şı mütevazı olunuz.” [Taberânî, 1415: 6184]

[201] Ebû Ömer b. Abdülber, (Ebû Amr Âmir b. Şerahîl) Şa‘bî’den ri-
vayet ediyor: “Zeyd b. Sabit bir cenaze namazı kıldı, sonra binmesi için ken-
disine katırı yaklaştırıldı; hemen İbn Abbâs gelip üzengisini tuttu. Bunun 
üzerine Zeyd, şöyle dedi: Ey Resûlullah’ın amcasının oğlu, lutfen bırakınız. 
İbn Abbâs ona şöyle dedi: Âlimlere ve büyüklere böyle yapılır. Bazıları bu 
hadise şunu ekledi: Zeyd b. Sabit, üzengisini tutması nedeniyle İbn Ab-
bâs’a, elini öperek mukabelede bulundu ve şöyle dedi: Peygamberimiz’in 
ehl-i beytine böyle yapmamız emredildi.” [İbn Abdülber, 1422: 1/514]

[202] Şöyle deniliyordu: “Dört şey vardır ki şerefli insan, büyüklenip 
onları yapmayı reddedemez: Oturduğu yerden babası için ayağa kalkma-
sı, misafirine hizmet etmesi, hizmetçisi olsa bile misafirinin atını ayakta 
karşılaması ve kendisinden ilmini almak için âlime hizmet etmesi.” [İbn 
Abdülber, 1422: 1/542]

[203] Ebû Hüreyre’den (r.a.) Resûlullah’ın (s.a.) şöyle buyurduğu riva-
yet ediliyor: “Doğrusu, Allah’ın daima hareket hâlinde olup zikir meclisle-
rine katılan melekleri vardır. İçinde zikir yapılan bir meclis bulduklarında 
otururlar. O kadar ki onlarla gök arasını doldururlar. Dağılıncaya kadar on-
larla birlikte orada oturmaya devam ederler. Dağıldıklarında melekler göğe 
çıkarlar. Azîz ve Celîl Allah, bildiği hâlde, onlara sorar: Nereden geldiniz? 
Şöyle cevap verirler: Kullarının yanından geldik ki onlar, sana hamd ediyor, 
senin tekliğini dile getiriyorlar (Lâilahe illallah diyorlar: tehlil), seni tekbir 
ediyorlar, seni takdis ediyorlar ve senden istiyorlar. Allah, “Ne istiyorlar?” der. 
“Ey Rabbimiz! Onlar senden cennetini istiyorlar” diye cevap verirler. Allah, 
“Cenneti görmüşler mi?” diye sorar; onlar, “Ey Rabbimiz! Hayır” diye kar-
şılık verirler. Allah, “Ya onu görselerdi nasıl olurdu?” der. Onlar şöyle derler: 
“Onlar senin korumanı istiyorlar.” Allah, “Neden korumamı istiyorlar?” di-
ye sorar. Onlar, “Cehenneminden” derler. Allah, “Onu gördüler mi?” diye 
sorar. Onlar, “Ey Rabbimiz! Hayır.” derler. Allah, “Ya bir de görselerdi nasıl 
olurdu?” dedikten sonra şöyle buyurur: Onları bağışladım, kendilerine is-
tediklerini verdim, korunmak istediklerinden onları korudum. Bunun üze-
rine melekler derler ki; Ey Rabbimiz! Onların içinde senin falan çok hatalı 
kulun da vardı. Sadece oraya uğrayıp oturdu. Allah şöyle buyurur: O toplu-
luğu bağışladım, onların içinde oturanı da.” [Müslim, “Zikir ve Dua”, 25]



145Bülûğu Aksa’l-Merâm

5

10

15

[0

وروى الطبرانــي فــي األوســط عــن أبــي هريــرة Ġ أن رســول اهللّٰ Ṡ قــال: 1 00]]

»تعلمــوا العلــم، وتعلمــوا للعلــم الســكينة، وتواضعــوا لمــن تتعلمــون منــه«.

وروى أبــو عمــر بــن عبــد البــر عــن الشــعبي أنــه قــال: »صلــى زيــد بــن 1 01]]

ثابــت علــى جنــازة ثــم قّربــت لــه بغلتــه ليركبهــا فجــاء ابــن عبــاس فأخــذ بركابــه، 

فقــال زيــد: خــّل عنــك يــا ابــن عــّم رســول اهللّٰ Ṡ. فقــال لــه ابــن عبــاس: هكــذا يفعــل 

بالعلمـــاء والكبــراء. وزاد بعضهــم فــي هــذا الحديــث أن زيــد بــن ثابــت كافــأ ابــن 

عبــاس علــى أخــذه بركابــه أن قّبــل يــده فقــال: هكــذا أمرنــا أن نفعــل بأهــل بيــت نبينــا«.

ــه، 1 ]0]] ــف منهــم الشــريف قيامــه عــن مجلســه ألبي ــال: »أربعــة ال يأن وكان يق

وخدمتــه لضيفــه، وقيامــه علــى فرســه وإن كان لــه عبيــد، وخدمتــه للعالــم ليأخــذ منــه 

علمــه«.

وعــن أبــي هريــرة Ġ أن رســول اهللّٰ Ṡ قــال: »إن هللّٰ مائكــة ســيارة  1 ]0]]

يتبعــون مجالــس الذكــر، فــإذا وجــدوا مجلســا فيــه ذكــر جلســوا حتــى يمــألوا مــا بينهــم 

ــى  ــإذا تفرقــوا صعــدوا إل ــى يفترقــوا. ف ــن الســماء. فــا يزالــون جلوســا معهــم حت وبي

الســماء، فيســألهم اهللّٰ عــز وجــّل وهــو أعلــم، فيقــول: مــن أيــن جئتــم؟ فيقولــون: مــن 

ــادك، يحمدونــك، ويهللونــك، ويكبرونــك، ويقدســونك، ويســألونك. قــال:  عنــد عب

ومــا يســألون؟ قالــوا: يــا رّب، يســألونك جنتــك. فيقــول: وهــل رأوهــا؟ فيقولــون: ال، 

أي رّب. فيقــول كيــف لــو رأوهــا؟. قالــوا: ويســتجيرونك. فيقــول: ومما يســتجيرونني؟ 

فيقولــون: مــن نــارك. قــال: هــل رأوهــا؟ فيقولــون: ال، أي رّب.فيقــول: كيــف لــو 

رأوهــا؟. فيقــول: قــد غفــرت لهــم، وأعطيتهــم مــا ســألوا، وأجرتهــم ممــا اســتجاروا.

ــاء، إنمــا مــّر فقعــد. فيقول:غفــرت للقــوم  فيقولــون: يــا رّب، فيهــم فــان عبــدك الخطّ

ولجليســهم«.
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[204] Resûlullah (s.a.) şöyle buyurdu: “Âlim ve öğrenen hayırda ortak-
tırlar. Geri kalan insanlar ise, ayak takımıdırlar, onlarda hayır yoktur.” Bu-
nu Taberânî, el-Mu‘cemü’l-Kebîr’de ve Deylemî de Müsned’inde Ebu’d-Der-
dâ’dan nakletmişlerdir. [Taberânî, 1983: 7875] Hz. Peygamber (s.a.) buyu-
ruyor: “Âlim ol veya öğrenen, yahut dinleyen ya da seven ol. Beşincisi olma 
helâk olursun. Beşincisi, ilme ve ilim ehline buğz edendir.” [Heysemî, 1407: 
1/122] Bezzâr, bunu böylece güvenilir adamlarla rivayet etmiştir. Gazzâlî ise 
bunu İhyâ’da şöyle rivayet etmiştir: “Ya âlim ol, ya öğrenen veya dinleyen ol. 
Dördüncüsü olma, helâk olursun.” [Gazzâlî, 1997: 1/16]

[205] İbn Mâce’nin rivayetine göre Resûlullah (s.a.), orta ve işaret 
parmaklarını bir araya getirdikten sonra şöyle buyurdu: “Âlim (öğreten) 
ve öğrenen ecirde ortaktırlar: diğer insanlarda hayır yoktur.” [İbn Mâce, 
“Mukaddime”, 17] Diğer insanlardan maksat, âlim ve öğrenenin dışında 
kalanlardır.

[206] Ebu’l-Haccâc (Yûsuf b. Muhammed) el-Belevî (ö. 604/1207) bir 
şiirinde şöyle diyor:

İnsanlar üç gruptur: Onlardan biri, kalkana sahiptir
Diğeri kitaplarını ve yapraklarını okuyan ilim sahibidir

Üçüncü, altınını ve parasını gerekli yerde harcayan kişidir
Onların dışındakiler, yağı da çorbası da olmayan ayak takımıdır

[207] Enes’ten (r.a.) Resûlullah’ın şöyle dediği rivayet edilmiştir: “Sizden 
her birinizin kapısında iki melek vardır; çıktığı zaman şöyle derler: “Ya âlim 
(öğreten) ol, ya da öğrenen; üçüncüsü olma.” [İbn Abdülber, 1422: 1/140]

[208] Necmeddin (Ömer b. Muhammed) en-Nesefî (ö. 537/1142):

Bil ve öğret hepsine ailenden
Ki kurtulasın onların ve senin cehlinden

Ya yayıyor ol ya da derleyen
Üçüncüsü olma, helâk olursun

[209] Tirmizî, İbn Mâce ve Beyhakî, İbn Abbâs’tan Resûlullah’ın (s.a.) 
şöyle buyurduğunu rivayet etmektedirler: “Gerçekte kavrayışlı tek bir âlim 
(fakih), şeytana karşı bin âbidden daha güçlüdür.” [İbn Mâce, “Mukaddi-
me”, 17; Beyhakî, Şu‘abü’l-Îmân, 1715]



147Bülûğu Aksa’l-Merâm

5

10

15

[0

وقــال Ṡ: »العالــم والمتعلــم شــريكان فــي الخيــر وســائر/ النــاس همــج ال 1 ]0]]

خيــر فيهــم« . أخرجــه الطبرانــي فــي الكبيــر والديلمــي فــي مســنده عــن أبــي الــدرداء. 

وقــال Ṡ: »كــن عالمــا أو متعلمــا أو مســتمعا أو محبــا وال تكــن الخامــس فتهلــك، 

ثقــات، ورواه  البــزار برجــال  للعلــم وأهلــه«. هكــذا رواه  المبغــض  والخامــس هــو 

ــع فتهلــك« .  ــاء: »كــن عالمــا أو متعلمــا أو مســتمعا وال تكــن الراب ــي فــي اإلحي الغزال

وروى ابــن ماجــه أن النبــي Ṡ جمــع بيــن إصبعيــن الوســطى والتــي تلــي 1 05]]

اإلبهــام ثــم قــال: »العالــم والمتعلــم شــريكان فــي األجــر، وال خيــر فــي ســائر النــاس«. 

أي فــي بقيــة النــاس بعــد العالــم والمتعلــم. 

وأنشد بعضهم وهو أبو الحجاج البلوي           1 ]0]]

فواحــد ذو درقــــه النــاس هـــم ثاثــة  

ُكتبــــه وَوَرَقـــــْه و ذو عـلـــــوم دارس  

َذَهبـــه َوَوِرَقــــــْه و منفــق فـي واجـــب  

ال ودك ال َمــَرَقـْه ومـا سـواهـم هـمــج  

وعــن أنــس Ġ أن رســول اهللّٰ Ṡ قــال: »ليــس منكــم مــن أحــد إال علــى 1 ]0]]

بابــه ملــكان، فــإذا خــرج قــاال: اغـــد عالمــا أو متعلمـــا وال تكــن الثالــث«.

]لنجم1 الدين النسفي1 ]0]]

ِلَتْنُج ِمْن َجْهِلِهْم َوَجْهِلْك اْعَلْم وَعّلِْم جميع أْهلـْك  

وال تكـن ثالثا فتهلــْك َوُكْن ِلـَنْشــٍر أَِو اْقِتَبـاٍس  

[[0[ 1 Ṡ ّٰوروى الترمــذي وابــن ماجــه والبيهقــي عــن ابــن عبــاس أن رســول اهلل

قــال: »لفقيــه واحــد أشــد علــى الشــيطان مــن ألــف عابــد«.  
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[210] Biri şöyle diyor:

Derin kavrayışlı ol; çünkü bu, sahibine güzelliktir
Şereftir, bütün övülecek şeylerin kaynağıdır

Takvâ sahibi tek bir kavrayışlı âlim var ya
Şeytana karşı bin âbidden daha güçlüdür

[211] İbn Abbâs şöyle diyor: “Şeytanlar İblîs’e şöyle dediler: Ey Efen-
dimiz! Ne oluyor bize, görüyoruz ki sen, âbidin ölümüne sevindiğinden 
daha çok âlimin ölümüne seviniyorsun. Onlara, “Âlime zarar veremeyiz; 
ama âbide zarar verebiliriz.” diye cevap verdikten sonra, “Yürüyün” dedi. 
Onlar ibadet etmekte olan bir âbide gittiler. Ona İblîs dedi ki sana bir şey 
sormak istiyorum; Rabbin dünyayı yumurtanın içine koymaya güç yetire-
bilir mi? Ona şöyle cevap verdi: Bilmiyorum. İblîs onlara, “Görüyor mu-
sunuz, anında kâfir oldu.” dedi. Sonra ders halkasındaki bir âlime geldi ve 
ona “Sana bir şey sormak istiyorum” dedikten sonra âbide söylediğini ona 
da söyledi. Âlim, ona “Evet” deyince, İblîs, “Bu nasıl olur?” dedi. Âlim: 
Allah ona “ol” der, o oluverir. Ya dünya yumurtanın ölçüsüne inecek kadar 
küçülür; ya da yumurta, dünyanın ölçüsüne gelecek kadar genişler.” [İbn 
Abdülber, 1422: 1/129. Tasarrufla] Bu kıssayı Ebû Abdullah Muhammed 
b. Yunus (ö. 451/1059) nakletmiş; yine aynı şekilde İbn Abdülber, Fad-
lu’l-İlm kitabında nakletmiştir. Bak! Şeyh Senûsî, Şerhu’s-Suğrâ’da bu kıssa-
yı, bu anlama muhalif biçimde zikretmiştir. Belki de mesele, müteaddittir. 

[212] Ka‘b şöyle diyor: Âlim bir mümin, İblîs ve ordularına karşı yüz 
bin âbid müminden daha güçlüdür. Çünkü Allah, âlimle haramdan ko-
rur. Ömer (r.a.) şöyle diyor: Gece namaz kılan (kaim) ve gündüz oruç 
tutan (saim) bin âbidin ölümü, Allah’ın helâl ve haramını bilen bir âlimin 
ölümünden ehvendir.” [İbn Abdülber, 1422: 1/128; Gazzâlî, 1997: 1/16] 
Ebu’d-Derdâ’dan naklediliyor: “Âlimin ölümü giderilemez bir musibet ve 
yeri doldurulamaz bir boşluktur. O, sönmüş bir yıldızdır. Bir kabilenin 
ölümü, bir âlimin ölümünden daha hafiftir.” [Tunbuktî, 1992: 22] Ali b. 
Ebî Tâlib (r.a.) şunu diyor: “Âlim, ibadetinde olan mücahitten daha üstün-
dür. Zira âlim öldüğü zaman İslâm alanında öyle bir boşluk oluşur ki onu 
ancak âlimin halefi doldurabilir.” [Gazzâlî, 1997: 1/14]
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ولبعضهم: 1 10]]

وفخـر وعنوان لكـل المحامـد تفقـه فإن الفقـه زين ألهلـه  

أشد على الشيطان من ألف عابد وإن فقيـها واحـدا متـورعـا  

وقــال ابــن عبــاس: »إن الشــياطين قالــوا إلبليــس: يــا ســيدنا مــا لنــا نــراك 1 11]]

تفــرح لمــوت العالــم مــا ال تفــرح لمــوت العابــد، فقــال لهــم: العالــم ال نصيــب منــه، 

والعابــد نصيــب منــه. ثــم قــال: انطلقــوا، فانطلقــوا إلــى عابــد قائــم فــي عبادتــه، فقــال 

لــه: إنــي أريــد أن أســألك، هــل يقــدر ربّــك أن يجعــل الدنيــا فــي بيضــة؟ فقــال: ال 

ــه كفــر مــن ســاعته. ثــم أتــى إلــى عالــم فــي حلقتــه، فقــال  أدري. فقــال لهــم أال ترون

لــه: إننــي أريــد أن أســألك، وقــال لــه مثلمــا قــال للعابــد، فقــال لــه: نعــم قــال: وكيــف 

ــا حتــى ترجــع قــدر البيضــة، وإمــا  ــر الدنيـ ــه: كــن فيكــون إمــا أن تصغـ ذلــك؟ يقــول ل

بــأن توســع البيضــة حتــى ترجــع قــدر الدنيــا« . نقــل هــذه القصــة ابــن يونــس وكــذا ابــن 

عبــد البــر فــي كتــاب فضــل العلــم، وانظــر الشــيخ السنوســي فــي شــرح الصغــرى فقــد 

ذكرهــا علــى خــاف هــذا الوجــه، فلعــل القضيــة تعــددت. 

وقــال كعــب: مؤمــن عالــم أشــد علــى إبليــس وجنــوده مــن مائــة ألــف 1 ]1]]

ــد  ــال عمــر Ġ: »مــوت ألــف عاب ــه مــن الحــرام. وق ــد، ألن اهللّٰ يعصــم ب مؤمــن عاب

قائــم الليــل وصائــم النهــار أهــون مــن مــوت عالــم بصيــر بحــال اهللّٰ وحرامــه«. وعــن 

أبــي الــدرداء: »مــوت العالــم مصيبــة ال تـــجبر وثملــة ال تســّد، وهــو نجــم طمــس، 

ــم  ــب Ġ : »العال ــي طال ــن أب ــي ب ــال عل ــم« . وق ــة أيســر مــن مــوت عال ومــوت قبيل

أفضــل مــن القائــم المجاهــد، فــإذا مــات العالــم ثلمــت فــي اإلســام ثُلَمــة ال يســّدها 

ــه« إال خلــف من



150 İKİNCİ BÖLÜM - İlim ve Eğitim Ahlâkı

5

10

15

20

25

30

[213] “Görmüyorlar mı ki biz yeryüzünü uçlarından gitgide noksan-
laştırmaktayız.” [Ra‘d 13/41] âyeti hakkında İbn Ebî Şeybe (ö. 297/909) 
ve Muhammed İbn Cerîr’in (ö. 310/922) rivayet ettiklerine göre Müca-
hit şöyle diyor: “(Âyette sözü edilen noksanlaşma), âlimlerin ve fakihlerin 
ölümüdür.” Ben, bu ifade merfû olarak vâriddir, diyorum. Nitekim İbn 
Mirdeveyh’in (ö. 410/1019), Ebû Hüreyre’den naklettiğine göre Resûlul-
lah (s.a.), “Yeryüzünü uçlarından noksanlaştırmaktayız” âyeti hakkında 
demiştir ki “(Noksanlaşma), âlimlerin gitmesidir.” [Suyûtî, 2000: 4/126] 

[214] Abdürrezzâk b. Hemmâm (ö. 211/826), İbn Ebî Şeybe, İbn 
Cerîr, İbn Munzir (ö. 319/931), İbn Ebî Hâtim (ö. 327/938) ve sahih ol-
duğunu belirten Hâkim’in nakline göre İbn Abbâs bu âyet hakkında şunu 
demiştir: “O, yeryüzünün âlimlerinin ve fakihlerinin ölümüdür, yer ehli-
nin seçkinlerinin gitmesidir.” [Tunbuktî, 1992: 22] Bilge kişilerden biri 
şunu söylüyor: “Tuhaf durumlar geneldir/yaygındır, âhir zamanda ise daha 
da geneldir. Felâketler ezicidir; din alanında ise daha da ezicidir. Musibet-
ler zordur; âlimlerin ölümü ise daha zordur.” [Agy] 

[215] Şunu diyene maşallah!

İlim sahibi bir bilge öldüğünde İslâm’dan yana büyük bir boşluk oluşur.
Allah’ın hoşlandığı âbidin ölümü, gizli bir hikmetin kaçtığı noksanlıktır.

Hakla hükmetmeyi üstlenmiş âdil yöneticinin ölümü, noksanlık ve rahatsızlıktır.
Cömert bir bahadırın ölümü teleftir; çünkü onun bekası bolluktur, nimettir.

Cesur şövalyenin ölümü hezimettir; savaşta onun için millet tanıktır.
Al bu beş kişiyi; onlara ağlanır, diğerlerinin ölümü hafiflenme ve rahmettir.

[216] Başkası da şöyle diyor:

Andolsunki bedbahtlık, ne malın kaybıdır,
Ne ölen devedir, ne de ölen koyundur.

Fakat asıl bedbahtlık, bir âlimi kaybetmektir,
Ki onun ölümüyle birçok insan ölüverir.

[217] Ebû Hâris Leys b. Sa‘d (ö. 175/791) şunu diyor: Bir âlim ölünce, 
insanlar çok hırslı olsalar bile mutlaka onun ilminin üçte ikisi gitmiş olur. Dey-
lemî, Câbir’den (r.a.) naklediyor; o diyor ki Resûlullah (s.a.) şöyle buyurdu:
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تعالــى:1 ]1]] قولــه  فــي  مجاهــد  جريــر عــن  وابــن  شــيبة  أبــي  ابــن  روى   وقــد 

ــا َنأِْتــي ااْلَْرَض َنْنُقُصَهــا ِمــْن اَْطَراِفَهــا... ﴾1 قــال: مــوت العلمـــاء والفقهــاء.  ﴿اََوَلــْم َيــَرْوا اَنَّ

قلــت ورد هــذا مرفوعــا. أخــرج ابــن مردوديــه عــن أبــي هريــرة قــال رســول اهللّٰ Ṡ فــي قولــه 

تعالــى: ﴿اََوَلــْم َيــَرْوا اَنَّــا َنأِْتــي ااْلَْرَض َنْنُقُصَهــا ِمــْن اَْطَراِفَهــا... ﴾ قــال: ذهــاب العلمــاء. 

وأخــرج عبــد الــرزاق وابــن أبــي شــيبة وابــن جريــر وابــن المنــذر وابــن أبي حاتم 1 ]1]]

والحاكــم وصححــه عــن ابــن عبــاس فــي هــذه اآليــة قــال: »هــو مــوت علمائهــا وفقهائهــا 

وذهــاب خيــار أهلهــا«. وقــال بعــض الحكمـــاء: »العجائــب عامــة، وفــي آخــر الزمــان أعــم، 

والنوائــب طامــة، وفــي أمــر الديــن أطــم، والمصائــب عظيمــة ومــوت العلمــاء أعظــم«.

وهللّٰ در القائل :1 15]]

لقد ثلمت من اإلسام ثلمْه إذا ما مات ذو علم حكيم  

تفوت به من األسرار حكمْه وموت العابد المرضي نقص  

بحكم الحق ناقصة ووصمـْه وموت الحاكم العدل المولى  

ألن بقاءه خصب ونعمــْه وموت فتى كثير الجود محـق  

لقد شهدت له في الحرب أمْه وموت الفارس الضرغام هزم  

وموت الغير تخفيف ورحمـْه فدونك خمسة يبكي عليهـم  

وقال اآلخر:1 ]1]]

وال شـاة تموت وال بعير لعمرك ما الرزية فقد مال 

يموت بموته بشر كثيـر ولـكن الرزية فـقد حبر  

علمــه 1 ]1]] ثلــث  ذهــب  إال  قــط  عالــم  هلــك  مــا  ســعد:  بــن  الليــث  وقــال 

:Ṡ ّٰقــال: قــال رســول اهلل Ġ ولــو حــرص النــاس. وأخــرج الديلمــي عــن جابــر

الرعد: 1].  1
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“Yastığına dayanıp ilmi üzerinde düşünen âlimin bir saati, âbidin yetmiş 
yıllık ibadetinden daha hayırlıdır.” [Deylemî,1986: 3504] Yine Deylemî, 
Enes’ten Resûlullah’ın şöyle buyurduğunu nakletmiştir: “Allah katında, 
ilim talep eden kişi, Allah yolunda cihâd edenden daha üstündür.” [age.; 
Münâvî, 1356: 4/263] Yine Deylemî, Enes’ten Hz. Peygamber’in şöyle 
buyurduğunu nakletmiştir: “İlim talep eden kişi, rahmeti ve İslâm’ın rük-
nünü talep edendir ve onun ecri peygamberlerle birlikte verilir.” [Deylemî, 
1986: 3915] Çünkü o, peygamberlerin vârisidir, halifesidir. Yine Deylemî, 
Ebû Hüreyre ’den Hz. Peygamber’in (s.a.) şöyle buyurduğunu nakletmiştir: 
“Kıyamet günü, içi Kur’ân’la, farz ibadetlerle ve ilimle dolu olarak Allah’ın 
dirilteceği kimseye ne mutlu!” [age, 3932] Yine Deylemî, Ali’den (r.a.) Hz. 
Peygamber’in şöyle buyurduğunu nakletmiştir: “İlminden yararlanılan bir 
âlim, bin âbidden daha hayırlıdır.” [age, 4100]

[218] Ebû Bekr Ahmed b. Abdân eş-Şîrâzî (ö. 388/998), Ali’den (r.a.) 
Hz. Peygamber’in şöyle buyurduğunu el-Elkâb’da nakletmiştir: “Allah’ı bi-
lenin bir rek‘at namazı, Allah’ı bilmez görünenin bin rek‘at namazından 
daha hayırlıdır.” [Münâvî, 1356: 4/36] Bir başka hadiste: “Âlimin bir rek‘at 
namazı, âlim olmayanın yetmiş rek‘atından daha üstündür.” [Age, 4/38] 
Ahnef b. Kays (ö. 72/691) şöyle diyor: Âlimler, neredeyse rabler olayazdı-
lar.1” [İbn Abdülber, 1422: 1/256]

[219] Mâlik diyor ki; ilim ehlinin hakkını tanımanız ve onların iyili-
ğini dilemeniz sizin boynunuzun borcudur. İçinde âlim bulunan bir köye 
uğrarsanız mutlaka o köye gelerek âlimi sormanız ve ondan yararlanmanız 
sizin görevinizdir.

[220] Sehl b. Abdullah diyor ki “Dört kişiye tâzim edilir ve her işte 
onlara incelikle davranılır: âlim, sultan, yaşlı ihtiyar ve baba.” Hasan da 
şöyle diyor: “Âlimler olmasaydı insanlar hayvanlar gibi olurlardı.” [Gazzâli, 
1997: 1/14]

[221] İbn Abbâs, “Allah âlimleri yedi yüz derece yükseltir ve her dere-
ce, yerle gök arası kadardır.” diyor. [İbn Cemâa, 2002: 41’ de biraz farklı 
lafızlarla yer verilmiştir.] Hz. Mûsâ (a.s.), “İlâhî! İnsanların sana en sevimli-
si kimdir?” diye sorunca Allah şöyle cevap verdi: “İlim talep eden âlimdir.” 
[Ebşihî: 1/32]

1 Âlimlerin değerini açıklarken aşırıya kaçan bir ifade! (çev.)
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»ســاعة مــن عالــم متكــئ علــى فراشــه ينظــر فــي علمــه خيــر مــن عبــادة العابــد ســبعين 

عامــا«. وأخــرج أيضــا عــن أنــس أن النبــي Ṡ  قــال: »طالــب العلــم أفضــل عنــد اهللّٰ مــن 

«. وأخــرج أيضــا عــن أنــس أنــه النبــي Ṡ  قــال: »طالــب العلــم  المجاهــد فــي ســبيل اهللّٰ

طالــب الرحمــة وطالــب ركــن اإلســام ويعطــى أجــره مــع النبييــن«. يعنــي ألنــه وارثهــم 

وخليفتهم.وأخــرج أيضــا عــن أبــي هريــرة أن النبــي Ṡ قــال: »طوبــى لمــن بعثــه اهللّٰ يــوم 

القيامــة وجوفــه مـــحشو بالقــرآن والفرائــض والعلــم«. وأخــرج أيضــا عــن علــي Ġ أن 

النبــي Ṡ قــال: »عالــم ينتفــع بعلمــه خيــر مــن ألــف عابــد«.

وأخــرج الشــيرازي فــي األلقــاب عــن علــي Ġ أن النبــي Ṡ قــال: »ركعــة 1 ]1]]

« . وفــي حديــث آخــر: »ركعتــان  مــن عالــم بــاهللّٰ خيــر مــن ألــف ركعــة مــن متجاهــل بــاهللّٰ

مــن عالــم أفضــل مــن ســبعين ركعــة مــن غيــر العالــم«. وقــال األحنــف بــن قيــس : »كاد 

العلمــاء أن يكونــوا أربابــا«.

وقــال مالــك: عليكــم بمعرفــة حــق أهــل العلــم والتمــاس بّرهــم وواجــب 1 ]1]]

ــه. ــون من ــه وتنال ــم إال أتيتموهــا فتســألون عن ــة وفيهــا عال عليكــم أن ال تمــروا بقري

: أربعــة يعظمــون: »العالــم والســلطان والشــيخ 1 0]]] وقــال ســهل بــن عبــد اهللّٰ

الكبيــر والوالــد، ويرفــق بهــم فــي األمــر كلــه«. وقــال الحســن: »لــوال العلمــاء لكانــت 

النــاس كالبهائــم«.

وقــال ابــن عبــاس: »يرفــع اهللّٰ العلمــاء بســبعمائة درجــة، كل درجــة مــا بيــن 1 1]]]

الســماء واألرض«. وقــال موســى عليــه الســام: »إلهــي مــن أحــب النــاس إليــك؟ قــال: 

عالــم يطلــب علمــا«.
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[222] Şu, Ali efendimize (Allah ondan razı olsun ve onu razı etsin) 
nispet edilen şiirlerdendir:

Temsil yönüyle insanlar denktirler; 
Babaları Âdem ve anneleri Havva’dır. 

Nesep sahiplerinden bir övünme olursa, 
Gerçekte mensubiyetimiz, çamura ve suyadır. 

Sadece ilim ehli övünebilir; çünkü onlar, 
Hidayet isteyenler için hidayetin kılavuzlardır.

Kendin için ilim talep et ve edep kazan; 
Zira insanlar ölüdürler; ilim ehli ise diridir.

Bilgili olduğunu iddia eden kimseye söyle; 
Bir şey biliyorsan nice şeyler sana gizlidir.

[223] Bir başkası da şöyle diyor:

Maşallah ne kavim! Ne zaman ziyarete geliversen, 
Hepsini hilimle dopdolu kişiler olarak görürsün.

İşte bunlar, parfüm gibidir; her biri güzel kokuludur,
Onların tümü, koklandığında en hoş kokuludur.

Takvâ bahçesinde birbirlerine ilim bardaklarını verirler;
Onların hepsi bunu içtikleri için susayıvermezler.

Bir araya geldiklerinde her fazileti getirirler;
Kavmin kimisinin ilmi kiminkinden daha fazlalaşır.

Onlar benim efendilerimdir; onlara yaklaşmak isterim;
Kerim Mevlâ’dan onları hakkıyla anlamayı dilerim.

Şayet onlar olmasaydı, dünyada hoş olmazdı hayatın;
Sen cahillik gecesinde kör kişi gibi devamlı kalırdın. 

[224] Başkası da şunu demiş:

Cehalet sahibi, cehliyle güçlü olsa,
Dünya âlemin gönlünde büyük olsa da,

İlim ehli insanların en yücesidir değerce
Ve en büyüktür, âlemlerin Rabbi’nin nezdinde.
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ومما ينسب لسيدنا علي Ġ وأرضاه :1 ]]]]

أبـوهـم آدم واألم حــواء الناس من جهة التمثيـل أكـفـاء  

فـإن نسبتنـا للطيـن والمـاء فـإن أتـيت بفخر من ذوي نسب  

على الهدى لمن استهـدى أدالء ال فـخر إال ألهـل العلـم إنهـم  

الناس موتى وأهل العلم أحيـاء اطلـب لنفسك علما واكتسب أدبا  

عرفت شيـئا وغابت عنك أشياء وقـل لمـن يـّدعي بالعلم معرفـة  

وقال غيره :1 ]]]]

وجـدت نفوسا كّلها ملئت حلمـا وهللّٰ قـوم كلمـا جئت زائرا  

ومجموعـهم أذكـى أريجا إذا شّمـا أولئـك مثل الطيب كل له شذى  

فكلهـم من ذلك الرّي ال يظمـا تعاطوا كؤوس العلم في روضة التَُّقى  

ويزداد بعض القوم من بعضهم علما إذا اجتمعـوا جاءوا بكّل فضيلـة  

وأرجو من المـولى الكريم بهم فهما هـم سادتي أبـغي التقرب منهـم  

وال زلت في ليل من الجهل كاألعمى فلوالهم ما طاب عيشك في الّدنا  

وقال غيره:1 ]]]]

وعظم في نفوس العالمين إذا ما اعتز ذو جهل بـجهـل  

وأعظم عند رب العالمين فأهل العلم أعلى الناس قدرا  
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[225] Başka biri de şöyle demiş:

İlim sahipleri âlemlerin en doğru yolundadırlar.
Olayların girdaplarında insanlar onlarla yol bulurlar.

Onlar insanların Efendisi’nden ilmin vârisi oldular, 
Hidayet Peygamberi’nden. İlim, en hayırlı mirastır.

Onlar dünyanın lambaları ve Rabbimiz’in izzetidir.
İşte bu bir yemindir ki onu asla bozacak değilim.

[226]  Başkası şunu demiş:

Üzerlerine sır ilminin bulutları dikilerek 
Kutsallaşan arkadaşlara selâm olsun.

Hâlden hâle geçerek yüceliklere yükseldiler,
Sonuçta ilim elbiselerini alıp giydiler.

İyi bahtı talep için çabaladılar; 
Sonunda ilim nurlarının mahalline yerleşip aldılar. 

Bütün âlemlerde yücelikleri kabul edilmekte 
Ve ilimlerini vehimden korumaktadırlar.

Onların elbiseleri ilimleriyle parlatılmıştır 
Ve her kalbin gizlediklerini giyinir onlar.

Allah’ın rahmet bulutları onların üzerine coşmuştur 
Ve her birinin Levh’te sûreti vardır.

[227] İbn Seyyid şöyle demiş:

Cahiller, ölmeden önce ölüdürler.
Âlimler ise, ölseler bile diridirler

[228] Başkası şöyle demiş:

Cahillikte ehli için ölümden önce ölüm vardır.
Onların bedenleri, kabirlerden önce kabirdir.

İlimle hayat bulmamış bir kişi ölüdür;
Dirilişe kadar onun için bir diriliş yoktur.
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وقال غيره:1 5]]]

بهم يهتدى في معضات الحوادث أولو العلم أهدى العالمين طريقة  

نبي الهدى والعلم خير الموارث هم الوارثون العلم من سيد الورى  

وتلك يمين لـست فيها بحانث فهم سرج  الـدنيا وعـزة ربنا  

وقـال غيـره:1 ]]]]

سحائب علم السر حتى تقّدسـوا سام على صحب أقيمت عليهم  

فـّردوا بأبراد العلوم وألبسـوا سمـوا للمعـالي حالـة بعد حالة  

محلـة أنوار العلـوم وأقبسـوا سعوا في طاب السعد حّتى تبوأوا  

وعلمهم من خاطر الوهم يحرسوا سنـاهم مطـاع في العوالم كلـها  

وكـل فؤاد مـا أسـر سيلبسوا سرابيلهـم مصقولـة بعلومهم  

وكل له في اللوح رسم مؤّسس سحائب رحمة اهللّٰ فاضت عليهم  

وقال ابن السيد :1 ]]]]

والعالمون وإن ماتوا فأحياء الجاهلون فموتى قبل موتهم  

وقال غيره :1 ]]]]

فـأجسامهم قبـل القبور قبور وفي الجهل قبل الموت موت ألهله  

فليس لـه حتـى النشور نشور وإن امـرءا لم يحي بـالعلم ميت  
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[229] Başka biri de şöyle demiş:

İlmin kardeşi, öldükten sonra zikri diri olandır;
Oysa, organları toprak altında çürümüş durumdadır.

Cahil, toprak üstünde yürüdüğü hâlde ölüdür.
Hayattan yoksun olduğu hâlde dirilerden sayılır.
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وقال غيره :1 ]]]]

وأوصاله تحت التراب رمـيم أخو العلم حّي ذكره بـعد موتـه  

يـعّد من األحياء وهو عديم وذو الجهل ميت وهو ماش على الثّرا  
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ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

SADECE ALLAH’IN RIZASI İÇİN İLİM TAHSİL ETMEK

[230] Yüce Allah şöyle buyuruyor: “Kim âhiret kazancını isterse, onun 
kazancını artırırız. Kim de dünya kazancını isterse, ona da bundan veri-
riz, fakat onun âhirette hiçbir nasibi olmaz.” [Şûra 42/20] “Kim bu geçici 
dünyayı isterse burada ona, dilediğimiz kimseye istediğimiz kadar hemen 
veririz. Sonra da cehennemi ona mekân yaparız. O, kınanmış ve Allah’ın 
rahmetinden kovulmuş olarak buraya girer.” [İsrâ 17/ 18] “Şüphesiz Rab-
bin, izlemektedir.” [Fecr 89/14] “Oysa onlara, hanifler olarak ancak di-
ni Allah’a özgü kılarak, O’na kulluk etmeleri, … emredilmişti.” [Beyyine 
98/5] “Hani Allah, kendilerine kitap verilenlerden, ‘Onu (Kitabı) mutlaka 
insanlara açıklayacaksınız, onu gizlemeyeceksiniz.’ diye sağlam söz almıştı. 
Fakat onlar verdikleri sözü, arkalarına atıp onu az bir karşılığa değiştiler. 
Yaptıkları alış veriş ne kadar kötüdür!” [Âl-i İmrân 3/187] “Derken, onla-
rın ardından yerlerine Kitap’a (Tevrat’a) vâris olan bir nesil geldi. Şu geçici 
dünyanın değersiz malını alır ve ‘(Nasıl olsa) biz bağışlanacağız’ derlerdi. 
Kendilerine benzeri bir mal gelse onu da alırlar. Allah hakkında, hakikat 
dışında bir şey söylemeyeceklerine dair onlardan Kitap (Tevrat) üzerine söz 
alınmamış mıydı? Onun içindekileri okumamışlar mıydı? Hâlbuki Allah’a 
karşı gelmekten sakınanlar için âhiret yurdu daha hayırlıdır. Hiç düşün-
müyor musunuz?” [A‘râf 7/169} “Kendisine âyetlerimizi verdiğimiz hâlde 
onlardan sıyrılıp da şeytanın kendisini peşine taktığı, bu yüzden de azgın-
lardan olan kimsenin haberini onlara anlat.” [A‘râf 7/175] (Ebu’l-Hasan 
Ali b. Ahmed) el-Vâhidî (ö. 468/1075), bu âyeti tefsir ederken şunu diyor: 
“Bu, ilim ehli aleyhine en şiddetli âyetlerdendir. Şöyle ki Allah, ona ism-i 
a‘zam, kabul edilen dualar, ilim ve hikmet gibi şeyler verdiği hâlde onun 
bunlardan sıyrılarak dünyaya dayanıp onunla sevinmesi ve hevasına uyma-
sı sebebiyle nimetlerin değiştirilmesini hak ettiğini haber vermektedir. Bu 
iki durumdan, ancak Allah’ın koruduğu kimseler kurtulabilirler.”

[231] İbn Cerîr et-Taberî ve başkaları, Süleyman et-Teymî et-Tâbiî 
(ö. 43/663) vasıtasıyla tâbiînin güvenilir râvilerinden biri olan Yesâr’dan1 
şunu nakletmektedir: “Kendisine Bel‘am denilen bir adam vardı. 

1 Saîd b. Ebî’l-Hasan Yesar (ö. 100/718) olabilir.  



5

10

15

الباب الثالث

في التحذير من قراءة العلم لغير وجه اللّٰ
وما جاء في ذلك من الوعيد

ــ۪ه َوَمــْن 1 0]]] ــُه ۪فــي َحْرِث ــِزْد َل ِخــَرِة َن قــال اهللّٰ تعالــى: ﴿َمــْن َكاَن يُ۪ريــُد َحــْرَث ااْلٰ

ــى: ــال تعال ــٍب﴾1 ق ــْن َن۪صي ــَرِة ِم ِخ ــي ااْلٰ ــُه ِف ــا َل ــا َوَم ــ۪ه ِمْنَه ــا نُْؤِت ْنَي ــْرَث الدُّ ــُد َح  َكاَن يُ۪ري

ــَمۚ  ــُه َجَهنَّ ــا َل ــمَّ َجَعْلَن ــُد ثُ ــْن نُ۪ري ــاُء ِلَم ــا َنَشٓ ــا َم ــُه ۪فيَه ــا َل ْلَن ــَة َعجَّ ــُد اْلَعاِجَل ــْن َكاَن يُ۪ري ﴿َم

َيْصٰليَهــا َمْذُموًمــا َمْدُحــوًرا﴾] وقــال تعالــى: ﴿ِانَّ َربَّــَك َلِباْلِمْرَصــاِد﴾] وقــال تعالــى: 

 ُ ــَذ اهللّٰ ــى﴿َوِاْذ اََخ ــال تعال ــَن... ﴾] وق ي ــُه الّد۪ ــَن َل َ ُمْخِل۪صي ــُدوا اهللّٰ وا ِاالَّ ِلَيْعُب ــُرٓ ــا اُِم ﴿َوَمٓ

اَء ظُُهوِرِهــْم...﴾5  نُنَّــُه ِللنَّــاِس َواَل َتْكُتُموَنــُهۘ َفَنَبــُذوُه َوَرٓ ۪ميَثــاَق الَّ۪ذيــَن اُو۫تـُـوا اْلِكَتــاَب َلُتَبّيِ

ــاَب َيْأُخــُذوَن َعــَرَض  ــوا اْلِكَت اآليــة. وقــال تعالــى: ﴿ َفَخَلــَف ِمــْن َبْعِدِهــْم َخْلــٌف َوِرثُ

ٰهــَذا ااْلَْدٰنــى َوَيُقولـُـوَن َســُيْغَفُر َلَنــا...﴾] اآليــة. وقــال تعالــى: ﴿َواْتــُل َعَلْيِهــْم َنَبــاَ الَّــ۪ذٓي 

ــْيَطاُن َفــَكاَن ِمــَن اْلَغا۪ويــَن﴾] قــال الواحــدي فــي  ــاُه ٰاَياِتَنــا َفاْنَســَلَخ ِمْنَهــا َفاَْتَبَعــُه الشَّ ٰاَتْيَن

تفســيره هــذه اآليــة: »ومــن أشــد اآلي علــى أهــل العلــم وذلــك أن اهللّٰ أخبــر أنــه آتــاه 

مــن اســمه األعظــم والدعــوات المســتجابة والعلــم والحكمــة فاســتوجب بالســكون 

ــر النعــم باالنســاخ عنهــا، ومــن ذا الــذي يســلم مــن  ــاع الهــوى تغيي ــا واتب ــى الدني إل

.» هاتيــن الحالتيــن إال مــن عصــم اهللّٰ

التيمــي 1 1]]] ســليمان  طريــق  مــن  وغيــره،  الطبــري  جريــر  ابــن  وأخــرج 

 ، َبْلَعــام  لــه  يقــال  كان  رجــا  »أن  التابعيــن  ثقــات  أحــد  يســار  عــن  التابعــي 

الشورى:0].  1

اإلسراء: ]1.  [
الفجر: ]1.  [

البينة: 5.  [
آل عمران: ]]1.  5
األعراف: ]]1.  [
األعراف: 5]1.  [
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Duası kabul edilen biriydi. Mûsâ, Bel‘am ve kavminin bulunduğu yere 
İsrâiloğulları ile birlikte yönelince ondan çok korktular. Hemen Bel‘am’a 
gelip “Onlara beddua et” dediler. Bunun üzerine, “Önce Rabbim’e danı-
şayım” dedi ve Rabbine danıştı. Ona şöyle denildi: “Beddua etme; çünkü 
onlar benim kullarım ve onların peygamberi de kendileriyle birlikte.” He-
men Bel‘am’a hediye verdiler ve o da hediyeyi kabul etti. Sonra Bel‘am’a 
tekrar başvurdular. O da, “Rabbim’e danışayım” dedi ve Rabbi’ne danıştı. 
Fakat ona hiçbir dönüş olmadı. Bunun üzerine şöyle dediler: “Şayet onlara 
beddua etmeni Rabbin hoş görmeseydi mutlaka birincide yaptığı gibi sana 
bunu yasak ederdi.” O, Mûsâ ve ordusuna beddua etmeye başladı. Ancak 
dilinden kendi kavmine beddua akıp duruyordu. Kendi kavmine dua etmek 
istediğinde de, Mûsâ ve ordusuna fetih lutfetmesi için dua ediyordu. Bunun 
üzerine kendisini kınadılar. O da, şöyle dedi: “Dilimden bundan başkası 
akmıyor. Ama sizi bir işe yönelteceğim. Belki onlar, onunla helâk olurlar. 
Doğrusu Allah, zinaya çok öfkelenir. Eğer onlar zina ederlerse helâk olurlar. 
Siz kadınlarınızı çıkarın; onları karşılasınlar. Çünkü onlar yolcular; belki 
zina edip helâk olurlar.” Onlar hemen bunu yaptılar. Kralın dünya güzeli 
bir kızı vardı. Babası ona, “Sana sahip olma imkânını sadece Mûsâ’ya ver.” 
dedi. Derken onlar zina yapmaya hazırlandılar. Bir kabilenin reisi, bu kıza 
karşı arzu duyup ona sahip olmak istedi. Kız, “Bana sahip olma imkânını 
sadece Mûsâ’ya veririm.” dedi. Reis, “Ben, şöyle şöyle bir konumdayım.” 
deyince kız onu babasına gönderdi, babası da kıza onun hakkında izin verdi 
ve kız da sahip olma imkânını ona sağladı. Hârûn’un oğullarından biri, ya-
nında mızrağı olduğu hâlde bu ikisine gelip onları yaraladı. Yüce Allah onu 
kudretiyle destekledi de o, her ikisini yan yana getirip mızrağının üzerinde 
yukarı kaldırdı; insanlar bu ikisini gördüler. Allah İsrâiloğullarına veba has-
talığını musallat etti. Bu sebeple onlardan yetmiş bin kişi öldü. Bu, isnadı 
sağlam mürsel bir rivayettir.” [Taberî, 1405: 9/124-126’dan tasarrufla]

[232] Baksana! Kavmine beddua etmek üzere Bel‘am’ın dili nasıl de-
ğişip dönüştü! Bunun benzeri şudur: Rivayet edilir ki krallardan biri, 
adamın birinin öldürülmesini emretti. Veziri olan görevli ona şöyle de-
di: “Kendi el yazınla bunu bana yazarsan emri yerine getiririm.” O adam 
hapisteydi. Bunun üzerin kral, falancanın öldürülmesini yazmak istedi; 
ama Allah onun yazısını, falancanın serbest bırakılması şeklinde değiş-
tirdi. Vezir, “Bu senin kanaatin mi?” diye sorunca kral, “Nedir o?” dedi. 
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كان مجــاب الدعــوة وأن موســى أقبــل فــي بنــي إســرائيل يريــد األرض التــي فيهــا بلعــام 

وقومــُه فرعبــوا منــه رعبــا شــديدا، فأتــوا بلعــاَم، فقالــوا ادع اهللّٰ عليهــم، فقــال حتــى أوامــر 

ــه، فقيــل لــه: ال تــدع، فإنهــم عبــادي ونبّيهــم معهــم، فأهــدوا لــه هديــة  ربــي. فوامــر رب

، فقبلهــا، ثــم راجعــوه، فقــال أوامــر ربــي: فوامــر، فلــم يرجــع إليــه شــيٌء، فقالــوا: لــو 

كــره ربــك أن تدعــو عليهــم لنهــاك كمــا نهــاك فــي المــرة األولــى . فأخــذ يدعــو عليهــم، 

فيجــري علــى لســانه الدعــاء علــى قومــه، فــإذا أراد أن يدعــو لقومــه دعا أن يفتح لموســى 

وجيشــه فامــوه، فقــال مــا يجــري علــى لســاني إال هكــذا. ولكــن ســأدلكم علــى أمــر 

عســى أن يكــون فيــه هاكهــم، إن اهللّٰ يبغــض الزنــى، وإنهــم إن وقعــوا هلكــوا، فأخرجــوا 

النســاَء، فلتســتقبلنهم فإنهــم قــوٌم مســافرون، فعســى أن يزنــوا فيهلكــوا. ففعلــوا، وكان 

للملــك بنــت لهــا مــن الجمــال مــا اهللّٰ أعلــم بــه. فقــال أبوهــا: ال تمكنــي مــن نفســك إال 

موســى. فَتَوقَّعــوا فــي الزنــى. فراودهــا رأس ســبط مــن األســباط عــن نفســها، فقالــت: 

مــا أنــا مـــمكنة مــن نفســي إال موســى. فقــال: إن منـــزلتي مــن نفســي كــذا وكــذا، فأرســلته 

إلــى أبيهــا فــأذن لهــا فيــه، فأمكنتــه. قــال: ويأتيهمــا رجــل مــن بنــي هــارون والرمــح معــه 

ــحه  ــه فانتظمهمــا جميعــا، ورفعهمــا علــى رمـ ــى بقدرت ــده اهللّٰ تعال فيطعنهمــا. قــال: وأي

فرآهمــا النــاس. قــال: وســلط اهللّٰ علــى بنــي إســرائيل الطاعــون، فمــات منهــم ســبعون 

ألفــا، وهــو مرســل جّيــد اإلســناد« انتهــى.

يحكــى 1 ]]]] هــذا،  ومثــُل  قومــه.  علــى  بالدعــاء  لســانه  تحــول  كيــف  وانظــر 

تكتــب  المأمــور وهــو وزيــره: حّتــى  لــه  فقــال  بقتــل رجــل،  أمــر  الملــوك  أحــد  أن 

لــي بذلــك خــط يــدك. وكان ذلــك الرجــل محبوســا، فــأراد أن يكتــب بقتــل فــان. 

ــه فكتــب يطلــق فــان. فقــال الوزيــر: ذلــك الظــن بــك. فقــال: مــا هــو؟  فحــّول اهللّٰ خطّ
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Vezir, “Bana onu serbest bırakmamı emrettiniz.” deyince kral, “Onu bana 
göster.” dedi. Falancanın serbest bırakılacağını belirten yazısını görünce, 
“Kartı bana ver.” dedi ve ikinci defa o kişinin serbest bırakılmasını yazdı. 
Vezir yine, “Bu senin kanaatin mi?” diye sorunca, “Nedir o?” dedi. Vezir, 
“Bana onun serbest bırakılmasını emrettin.” diyerek bunu belirten yazısını 
kendisine gösterdi. Kral çok öfkelendi sonra bu yazıyı yırttı ve “Vallahi, o 
mutlaka öldürülmeli.” diye yazmak istedi. Ama “Vallahi, o mutlaka serbest 
bırakılmalı.” diye yazdı. Vezir kartı aldı ve krala teşekkür etmeye başladı. 
Kral, “Sana yazıklar olsun! Ne bu?” şeklinde çıkışınca vezir, “Onun mutlaka 
serbest bırakılması için yemin ettin.” diyerek bununla ilgili yazıyı kendisine 
gösterdi. Kral yazıyı paramparça etti ve şöyle dedi: “Benim isteğimin aksine, 
vallahi, o mutlaka serbest bırakılmalı, vallahi, o mutlaka serbest bırakılmalı.”

[233] Derim ki bunda kulun kendi fiillerini yarattığını iddia eden 
Mu’tezileye karşı kesin bir cevap vardır. “Âlemlerin Rabbi olan Allah dile-
medikçe siz dileyemezsiniz.” [Tekvîr 81/29]

[234] Tirmizî’nin, Abdullah b. Ömer’den (r.a.) rivayet ettiğine göre 
Hz. Peygamber (s.a.) şöyle buyurmuştur: “Her kim bir ilmi Allah’tan baş-
kası için tahsil ederse veya o ilimle Allah’tan başkasını murad ederse, ce-
hennemdeki yerine hazırlansın.” Ebû Îsâ, “Bu, hasen ve garip bir hadistir.” 
diyor. [Tirmizî, İlim, 6]

[235] Yine Tirmizî -ki lafız ona aittir-, Beyhakî ve Kitâbu’s-Sumt ad-
lı eserinde (Ebû Bekr Abdullah b. Muhammed) İbn Ebi’d-Dünyâ’nın (ö. 
281/894) Ka‘b b. Mâlik’ten, onun da babasından rivayet ettiklerine göre 
Resûlullah (s.a.) şöyle buyuruyor: “Her kim, âlim geçinmek, sefihlerle tar-
tışmak ve insanları kendine yöneltmek için ilim talep ederse Allah onu 
cehenneme sokar.” [Tirmizî, “İlim”, 6]

[236] Buhârî, Müslim ve Ahmed, Üsâme b. Zeyd’den (ö. 58/677) Hz. 
Peygamber’in (s.a.) şöyle dediğini rivayet etmişlerdir: “Kıyamet günü kişi 
getirilip cehenneme atılır da bağırsakları dışarı dökülüverir. Cehennemlik-
ler hemen onun başında toplanıp şöyle derler: Ey falan! Nedir bu hâlin? 
Sen bize mârufu emrediyor ve bizi münkerden uzaklaştırıyor değil miydin? 
Buna cevaben şöyle der: Size marufu emrediyordum, oysa ben onu yapmı-
yordum. Sizi münkerden men ediyordum, ama kendim onu yapıyordum.” 
[Buhârî, “Bed’u’l-Halk”, 10]
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ــة،  ــق فــان. فقــال: هــات البطاق ــرأى خطــه يطل ــي. ف ــال: أرن ــه. ق ــي بإطاق ــال: أمرتن ق

فكتــب مــرة أخــرى يطلــق فــان. فقــال الوزيــر: ذلــك الظــن بــك. قــال: ومــا هــو؟ قــال: 

أمرتنــي بإطاقــه. فــأراه خطــه بذلــك فاغتــاظ ثــم قطــع ذلــك الكتــاب، وأراد أن يكتــب 

واهللّٰ ليقتلــن، فكتــب واهللّٰ ليطلقــن. فأخــذ الوزيــر البطاقــة، وجعــل يشــكره. فقــال: ومــا 

ذاك ويحــك؟ قــال: أقســمت ليطلقــن. فــأراه المكتــوب بذلــك، فمــّزَق الكتــاب، وقــال: 

واهللّٰ ليطلقــن واهللّٰ ليطلقــن رغمـــا علــى أنفــي«.

 قلــُت: وفــي هــذا رّد قاطــع علــى المعتزلــة حيــث زعمــوا أن العبــد يخلــق 1 ]]]]
ُ َربُّ اْلَعاَل۪ميــَن﴾.1 ــاَء اهللّٰ ٓ اَْن َيَشٓ ــاُؤَن ِاالَّ ــا َتَشٓ أفعالــه ،﴿َوَم

 وروى الترمــذي عــن عبــد اهللّٰ بــن عمــر رضــي اهللّٰ عنهمــا أن النبــي Ṡ قــال: 1 ]]]]

»مــن تعلــم علمــا لغيــر اهللّٰ أو أراد بــه غيــر اهللّٰ فليتبــوأ مقعــده مــن النــار«. قــال أبــو عيســى 

هــذا حديــث حســن غريب.

وروى الترمــذي أيضــا، واللفــظ لــه، والبيهقــي، وابــن أبــي الدنيــا فــي كتــاب 1 5]]]

الصمــت عــن كعــب بــن مالــك عــن أبيــه قــال: ســمعت رســول اهللّٰ Ṡ يقــول: »مــن طلــب 

العلــم ليجــاري بــه العلمـــاء، وليمــاري بــه الســفهاء، ويصــرف وجــوه النــاس إليــه، أدخلــه 

اهللّٰ النــار«.

ــه 1 ]]]] ــي Ṡ أن ــد عــن النب ــن زي وروى البخــاري ومســلم وأحمــد عــن أســامة ب

ــه فيجتمــع أهــل النــار  ــال: »يُجــاء بالرجــل يــوم القيامــة فيلقــى فــي النــار فتندلــق أقتاب قـ

عليــه، فيقولــون: يــا فــان مــا شــأنك؟ ألســت كنــت تـــأمرنا بالمعــروف، وتنهانــا عــن 

المنكــر؟ فيقــول: كنــت آمركــم بالمعــروف وال آتيــه، وأنهاكــم عــن المنكــر وآتيــه«.   

التكوير: ]].  1
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[237] Resûlullah’ın (s.a.) şöyle buyurduğu nakledilmektedir: “Mi‘rac 
gecesi birtakım topluluklar gördüm; dudakları ateşten makaslarla kesili-
yordu. “Ey Cibrîl! Kim bunlar?” dedim; Cibrîl, “Bunlar, senin ümmeti-
nin hatipleridirler. Onlar Kitâp'ı okudukları hâlde kendilerini unutarak 
insanlara iyiliği emrederler. Akıllarını kullanmıyorlar mı?” dedi [Ahmed b. 
Hanbel, Müsned, 21: 158]

[238] Taberânî, el-Mu‘cemü’l-Kebîr’de Velid b. Ukbe’den (ö. 61/680) 
Resûlullah’ın (s.a.) şöyle buyurduğunu nakletmektedir: “Cennet ehlinden 
birtakım insanlar, cehennem ehlinden insanlara gidip şöyle derler: Cehen-
neme niçin girdiniz? Çünkü Allah’a andolsun ki biz cennete sadece sizden 
öğrendiklerimiz sebebiyle girdik. Onlar şöyle karşılık verirler: Doğrusu biz, 
söylüyorduk, ama yapmıyorduk.” [Taberânî, 1983: 405]

[239] İbn Mâce, Sahîh’inde İbn Hibbân ve Beyhakî, Câbir’den (r.a.) 
Resûlullah’ın (s.a.) şöyle buyurduğunu nakletmektedirler: “İlmi, âlimlerle 
boy ölçüşüp böbürlenmek, sefihlerle münazara etmek ve meclisleri eğlen-
dirmek (oralarda kendini göstermek) için öğrenmeyiniz. Kim bunu yapar-
sa, onun hakkı cehennemdir, cehennem.” [İbn Mâce, “Mukaddime”, 23]

[240] Tirmizî ve İbn Mâce, İbn Ömer’den (r.a.) Resûlullah’ın (s.a.) 
şöyle buyurduğunu rivayet etmişlerdir: “Her kim, bir ilmi Allah’tan başkası 
için öğrenirse veya o ilimle Allah’tan başkasını murad ederse, cehennemde-
ki yerine hazırlansın.” [Tirmizî, “İlim”, 6]

[241] Ebû Dâvûd, Hz. Peygamber’in (s.a.) şöyle buyurduğunu Ebû 
Hüreyre’den rivayet etmektedir: “Kim, kişilerin veya insanların kalplerini 
esir almak (büyüleyip kendine bağlamak) için kelâm etmeyi (tumturaklı ko-
nuşmayı) öğrenirse, Allah kıyamet günü ondan farz veya nafile (hiçbir şey) 
kabul etmeyecektir.” [Ebû Dâvûd, “Edeb”, 86] Yine buyuruyor ki “Kim bir 
ilim öğrenir de hidayeti artmazsa sadece Allah’tan uzaklaşması artar.”

[242] Taberânî, el-Mu‘cemü’l-Evsat’ta Hz. Peygamber’in (s.a.) şöyle bu-
yurduğunu rivayet etmektedir: “Bu ümmetin âlimlerinin hâli şu iki adamın 
hâli gibidir: Adamın biri, kendisine Allah ilim vermiş, o da onu insanlara bol-
ca vermiş ve buna karşılık hiçbir şey talep etmemiş, onunla hiçbir bedel alma-
mıştır. Balıklar, yerdeki canlılar ve gökyüzündeki kuşlar onun için bağışlanma 
dilerler (istiğfar ederler). Diğer bir adam ise, kendisine Allah ilim vermiştir, 
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 وُروي عــن النبــي Ṡ أنــه قــال: »رأيــت ليلــة أســري بــي رجــاال تقــرض 1 ]]]]

ــاء  ــا جبريــل مــن هــؤالء؟ قــال: هــؤالء خطب ــار، فقلــت: ي شــفاههم بمقاريــض مــن ن

مــن أمتــك، يأمــرون النــاس بالبــر، وينســون أنفســهم، وهــم يتلــون الكتــاب أفــا  
يعقلــون«.  

وروى الطبرانــي فــي الكبيــر عــن الوليــد بــن عقبــة أن رســول اهللّٰ Ṡ قــال: 1 ]]]]

ــَم دخلتــم  »إن أناســا مــن أهــل الجنــة ينطلقــون إلــى أنــاس مــن أهــل النــار فيقولــون ِب

النــار؟ فــواهللّٰ مــا دخلنــا الجنــة إال بمــا تعّلمنــا منكــم، فيقولــون: إنــا كنــا نقــول وال 

نفعــل«

وروى ابــن ماجــه وابــن حبــان فــي صحيحــه والبيهقــي عــن جابــرĠ  أن 1 ]]]]

رســول اهللّٰ Ṡ قــال: »ال تتعلمــوا العلــم لتباهــوا بــه العلمــاء، وال تمــاروا بــه الســفهاء، 
وال تـــحبروا بــه المجالــس فمــن فعــل فالنــار النــار« . 

وروى الترمــذي وابــن ماجــه عــن ابــن عمــر رضــي اهللّٰ عنهمــا أّن رســول 1 0]]]

بــه غيــر اهللّٰ فليتبــوأ مقعــده مــن  لغيــر اهللّٰ أو أراد  قــال: »مــن تعلــم علمــا   Ṡ اهللّٰ 

النــار«.

وروى أبــو داود عــن أبــي هريــرة أن النبــي Ṡ قــال: »مــن تعلــم صــرف 1 1]]]

الــكام ليســبَي بــه قلــوب الرجــال أو النــاس لــم يقبــل اهللّٰ منــه يــوم القيامــة صرفــا وال 

عــدال«. وقــال Ṡ : »مــن تعلــم علمــا ولــم يــزدد هــدى لــم يــزدد مــن اهللّٰ إال بعــدا«.

قــال: »علمــاء هــذه األمــة 1 ]]]]  Ṡ النبــي  أن  فــي األوســط  الطبرانــي  وروى 

رجان:رجــل أتــاه اهللّٰ علمــا فبذلــه للنــاس ولــم يأخـــذ علـــيه طمعـــا، ولــم يشتـــر بــه ثمنـــا، 

فذلــك يستغفـــر لـــه الحيتــان ودواب البــر والطيــر فــي جــّو الســماء. ورجــل أتــاه اهللّٰ علمـــا
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ama onu Allah’ın kullarına vermekte cimrilik eder, onunla arzu ettiğini 
elde eder ve onunla bir bedel satın alır. İşte ona kıyamet günü ateşten bir 
gem vurulur ve bir tellal şöyle nida eder: Bu, kendisine Allah’ın ilim ver-
diği, ama onu Allah’ın kullarına vermede cimrilik eden, ilme karşılık alan, 
onunla bir ücret satın alan kimsedir. Hesabı bitinceye kadar böyle devam 
eder.” [Taberânî, 1415: 7187)

[243] Ebû Dâvûd, İbn Mâce, Sahîh’inde İbn Hibbân ve Buhârî ile 
Müslim’in şartına göre Hâkim, Hz. Peygamber’in (s.a.) şöyle buyurduğu-
nu Ebû Hüreyre’den rivayet etmişlerdir: “Kim kendisiyle sadece Allah’ın 
rızasını istemesi gereken bir ilmi salt onunla dünya malı elde etmek için 
öğrenirse kıyamet günü cennetin kokusunu hissedemez.” [Ebû Dâvûd, 
“İlim”, 12; İbn Mâce, “Mukaddime”, 23]

[244] Bir rivayette de ifade şöyledir: “Kim, kendisiyle âhirette yarar-
lanacağı bir ilmi dünya malını elde etme düşüncesiyle öğrenirse cennetin 
kokusunu koklayamaz.” [Bağdâdî, 1983:1/839] Resûlullah (s.a.) şöyle 
buyuruyor: “Kıyamet günü en çetin azabı olan insan, bilgisinden yarar-
lanmayan âlimdir.” Bunu, Taberânî el-(Mu‘cemü’s-)Sagîr’de (1405: 507), 
Beyhakî Şu‘abü’l-Îmân’da ve İbn Adiy el-Kâmil’de rivayet etmişlerdir. De-
mek istiyor ki âlim bilgisiyle amel etmezse, bilgisi olmaksızın isyan eden 
kimseden daha büyük cürüm ve daha çirkin günah sahibidir. Bu yüz-
den “Münafıklar, cehennemin en alt katındadırlar.” [Nisâ 4/145] Çünkü 
onlar, Allah’ı bildikten sonra inkâra kalkıştılar. Bu râvilere göre hadisin 
lafzı şöyledir: “Kendisine bilgisi fayda vermemiş olan âlim…” Münzirî ve 
başkaları bu hadisi zayıf saymıştır. [Münzirî, 1417: 1/75]

[245] Ebû Nuaym’ın, Ebû Kebşe es-Selûlî tarikiyle Hilye’de rivayet 
ettiğine göre o şöyle diyor: Ebu’d-Derdâ’yı şöyle derken işittim: “Bil-
gisinden yararlanmayan âlim, kıyamet günü Allah katında en kötü ko-
numda olanlardandır.” [Ebû Nuaym,1405: 1/223]

[246] Tarihu Bağdâd’ında hasen isnadla Ebû Bekir el-Hatîb ve 
(Hakîm) Tirmizî ile İbn Abdülber, Resûlullah’ın (s.a.) şöyle buyur-
duğunu Câbir’den (r.a.) rivayet etmişlerdir: “Bilgi (ilim) iki türlü-
dür: Biri kalpte yerleşmiştir ki bu, yararlı bilgidir. Diğeri ise dil-
dedir ki o, kulların aleyhine Allah’ın delilidir.” [Bağdâdî: 4/346]
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 فبخــل بــه عــن عبــاد اهللّٰ وأخــذ عليــه طمعــا، واشــترى بــه ثمنــا، فذلــك يلجــم يــوم القيامــة 

، وأخــذ  بلجــام مــن نــار، وينــادي ُمَنــاٍد: هــذا الــذي أتــاه اهللّٰ علمـــا فبخــل بــه عــن عبــاد اهللّٰ

عليــه طمعــا، واشــترى بــه ثمنــا، وكذلــك حتــى يفــرغ الحســاب«.

ــان فــي صحيحــه، والحاكــم علــى 1 ]]]] ــن حب ــن ماجــه واب ــو داود واب  وروى أب

شــرط البخــاري ومســلم عــن أبــي هريــرة أن رســول اهللّٰ Ṡ قــال: »مــن تعلــم علمــا ممــا 

يبتغــي بــه وجــه اهللّٰ ال يتعلمــه إال ليطلــب بــه عرضــا مــن الدنيــا، لــم يـــجد عــرف الجنــة 

يــوم القيامــة«. والعــرف: الريــح.

ــه عرضــا مــن 1 ]]]] ــد ب ــي اآلخــرة يري ــه ف ــع ب ــم علمــا ينتف ــة »مــن تعل ــي رواي وف

الدنيــا لــم يــرح رائحــة الجنــة« ، روي بفتــح اليــاء وضّمهــا مــع كســر الــراء، ومعنــاه لــم 

ــا يــوم القيامــة عالــم ال ينتفــع بعلمــه« ،  يجــد رائحتهــا. وقــال Ṡ : »أشــد النــاس عذاب

رواه الطبرانــي فــي الصغيــر، والبيهقــي فــي الشــعب، وابــن عــدي فــي الكامــل عــن أبــي 

هريــرة، أي: فــإن لــم يْعمــل بــه فهــو أعظــم جرمــا وأقبــح إثمــا مـــمن عصــاه مــن غيــر علم. 

 ، ولهــذا كان المنافقــون فــي الــدرك األســفل مــن النــار، لكونهــم جحــدوا بعــد العلــم بــاهللّٰ

ثــم إن لفــظ الحديــث عنــد هــؤالء: عالــم لــم ينفعــه علمــه. وقــد ضّعــف هــذا الحديــث 

المنــذري وغيــره.

وروى أبــو نعيــم فــي الحليــة مــن طريــق أبــي كبشــة الســلولي قــال ســمعت 1 5]]]

أبــا الــدرداء يقــول: »إن مــن شــر النــاس عنــد اهللّٰ منـــزلة يــوم القيامــة عالمــا ال ينتفــع 

بعلمــه«

والترمــذي 1 ]]]] حســن،  بإســناد  تاريـــخه  فــي  الخطيــب  بكــر  أبــو  وروى   
وابــن عبــد البــر عــن جابــر Ġ أن النبــي Ṡ قــال: »العلــم علمــان، علــم ثابــت فــي 

اهللّٰ علــى عبــاده«.  اللســان فذلــك حجــة  فــي  النافــع، وعلــم  العلــم  القلــب، فذلــك 
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Deylemî, Müsnedü’l-Firdevs’te Resûlullah’ın (s.a.) şöyle buyurduğunu Ebû 
Zer’den rivayet etmiştir: “Âlim, ilim ve amel cennettedir. Âlim, bildikleriy-
le amel etmezse ilim ve amel cennette, âlim ise cehennemde olur.” [Dey-
lemî, 1986: 4198]

[247] Bezzâr’ın rivayet ettiğine göre Muâz b. Cebel şöyle diyor: Resû-
lullah’la (s.a.) karşılaşınca şöyle dedim: Ey Allah’ın Elçisi! İnsanların han-
gisi en şerlidir? Şöyle buyurdu (s.a.): “Allahım affet! Hayırlı olanı sor, şerli 
olanı sorma. İnsanların en şerlileri, insanlar arasındaki âlimlerin şerlileri-
dir.” [Heysemî,1407: 1/185]

[248] ez-Zühd’de Ahmed ve Beyhakî, Mansûr b. Zâdân’dan (ö. 131/748) 
rivayet ettiklerine göre o şöyle diyor: “Rivayete göre cehenneme atılan kim-
selerden birinin kokusundan cehennemlikler rahatsız olurlar da ona şöyle 
derler: Sana yazıklar olsun ne yapıyordun ki içinde bulunduğumuz kötülük 
bize yetmiyormuş gibi bir de seninle ve senin kokunun pisliğiyle başımız 
belaya girdi. Bunun üzerine o der ki ben âlim idim, ama bilgimden yarar-
lanmadım.” [Şeybanî, 1408: 1/377]

[249] Hz. Peygamber (s.a.) şöyle buyurmuştur: “Kıyamet günü azabı 
en çetin olan insan, bir peygamberi öldüren veya kendisini bir peygambe-
rin öldürdüğü veya anne ve babasından birini öldüren, resim yapanlar1 ve 
ilmiyle kendisine Allah’ın yarar sağlamadığı âlim kişidir.” [Deylemî, 1986: 
829] 

[250] Yine Hz. Peygamber (s.a.) şöyle buyuruyor: “Bilip amel etmeye-
ne bir defa yazıklar (veyl) olsun. Bilmeyen ve öğrenmeyen kimseye ise iki 
defa yazıklar olsun.”2 

[251] Taberânî el-Mu‘cemü’l-Evsat ve el-Mu‘cemü’s-Sagîr’de Ali b. Ebî 
Tâlib’den (r.a.) naklediyor: Resûlullah (s.a.) şöyle buyurdu: “Ümmetim 
hakkında hiçbir mümin veya müşrikten kaygı duymuyorum. Zira mümini 
imanı korur, müşriki ise küfrü kahreder. Fakat sizin hakkınızda münafık-
tan korkuyorum. O, sizin iyi bildiklerinizi söyler ve sizin kabul etmediği-
niz şeyleri yapar.” [Taberânî, 1415: 7065; 1405: 1024]

1 Resim yapma konusundaki rivayetler birlikte değerlendirildiğinde bu ifadenin zâhirine göre hükmet-
mek mümkün değildir. Resim yapmanın mutlak câiz olduğunu söyleyenler olduğu gibi yasak oldu-
ğunu söyleyenler de bulunmaktadır. Farklı yorumlar için bk. İbrahim Canan, Hadis Ansiklopedisi, 
Akçağ yayınları, c.7, s.66 (çev.).

2 İbn Abdülber’in Câmi’indeki ibareyi (Hadis No. 562) esas alarak çeviriyi yaptık (çev.). Deylemî, bunu 
şu lafızla rivayet etmiş: “Bilmeyene yazıklar olsun. Bilip amel etmeyene de yazıklar olsun.” 1986: 7161.
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وروى الديلمي في مســنده الفردوس عن أبي ذر Ġ أن رســول اهللّٰ Ṡ قال: »العالم 

والعلــم والعمــل فــي الجنــة، فــإذا لــم يعمــل العالــم بمـــا يعلــم كان العلــم والعمــل فــي 

الجنة، وكان العالـــم فـــي النار«.

وروى البــزار عــن معــاذ بــن جبــل قــال: تعّرضــت أو تصّديــت لرســول اهللّٰ 1 ]]]]

، أي النــاس شــر؟ فقــال عليــه الســام: »اللّٰهــم عفــوا، اســأل عــن   Ṡفقلــت: يــا رســول اهللّٰ
الخيــر وال تســأل عــن الشــر، شــرار النــاس شــرار العلمـــاء فــي النــاس«. 

 وروى أحمــد فــي الزهــد والبيهقــي عــن/ منصــور بــن زادان قــال: »ثبــت أن 1 ]]]]

بعــض مــن يُلقــى فــي النــار يتــأذى أهــل النــار بريحــه، فيقــال لــه: ويلــك مــا كنــت تعمــل، 

أمــا يكفينــا مــا نحــن فيــه مــن الشــر حتــى ابتلينــا بــك وبَنْتــِن ريحــك؟ فيقــول: كنــت عالمــا 
فلــم أنتفــع بعلمــي«. 

وقــال Ṡ : »إن أشــد النــاس عذابــا يــوم القيامــة مــن قتــل نبيئــا، أو قتلــه 1 ]]]]

نبــيء، أو قتــل أحــد والديــه، والمصــورون، وعالــم لــم ينفعــه اهللّٰ بعلمــه«.

وقــال Ṡ : »ويــل لمــن علــم ولــم يعمــل مــرة، وويــل لمــن يعلــم ولــم يتعلــم 1 50]]

مرتين«.

[[51 1 Ġ وروى الطبرانــي فــي األوســط والصغيــر عــن علــي بــن أبــي طالــب

قــال: قــال رســول اهللّٰ Ṡ : »إنــي ال أتخــوف علــى أمتــي مؤمنــا، وال مشــركا. فأمــا 

المؤمــن فيحجــزه إيمانــه، وأمــا المشــرك فيقمعــه كفــره، ولكــن أتخــوف عليكــم منافقــا 

ــا تنكــرون«. ــون ويعمــل م ــا تعرف يقــول م
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[252] el-Mu‘cemü’l-Kebîr’de İmrân b. Husayn’dan (ö. 52/672) Resûlul-
lah’ın (s.a.) şöyle buyurduğu rivayet edilmiştir: “Sizin için en fazla korktu-
ğum, çok laf bilen (cerbezeli) münafıktır.” [Taberânî, 1983: 593]

[253] Beyhakî, Resûlullah’ın (s.a.) şöyle dediğini rivayet etmiştir: “İl-
miyle amel edene, malından ihtiyaç fazlasını infak edene ve sözünden ihti-
yaç fazlasını tutana ne mutlu!” [Beyhakî, 1994: 7572] 

[254] Resûlullah (s.a.) şöyle buyuruyor: “Kim bildikleriyle amel ederse, 
Allah ona bilmediklerini kazandırır.” [Münâvî, 1356: 4/388] (Ebü’l-Kâsım 
b. Ahmed b. Muhammed) el-Berzelî (ö. 842 veya 844/1438 veya 1440) 
Nevâzil’inde şunları söylüyor: “İzzuddin’e bu hadisin manası soruldu; o da 
şöyle cevapladı: Onun anlamı şudur: Kim şeriatın farzlarından, mendup-
larından bildiklerini yapar ve bildiği haramlarından, mekruhlarından ka-
çınırsa şeriattan bilmediklerini Allah, ilâhî ilimden ona kazandırır. Çünkü 
Allah şöyle buyuruyor: “Biz, uğrumuzda çalışıp çabalayanlara (cihad eden-
lere) yollarımızı gösteririz. Şüphesiz Allah, muhsinlerle beraberdir.” [Anke-
but 29/69] Âriflerin büyüklerinden biri der ki Azîz ve Celîl olan Allah için 
yapılan her taatin kendine mahsus sevabı vardır. İlham da, Yüce Allah’ın 
salih amellere karşılık olarak verdikleri cümlesindendir; dolayısıyla müftü-
ye, kadıya, imama ve müslümanların maslahatları ve diğer iyi işler hakkında 
düşünen kimselere Allah ilhamda bulunur.” Alıntı özetlenerek yapıldı.1

[255] Ahmed b. Maîn anlatıyor: Ahmed b. Hanbel ile Ahmed b. Ebi’l-Hi-
vârî (ö. 246/860) karşılaştılar. İbn Hanbel, İbn Ebi’l-Hivârî’ye “Üstadın Ebû 
Süleyman’dan dinlediğin bir hikâye anlat bize.” deyince o şöyle dedi: “Ey Ah-
med! Hayrete düşmeden Sübhanallah (Allah, noksanlıktan beridir) de.” Ah-
med b. Hanbel, taaccüp etmeden “Sübhanallah” dedi, ama onu uzattı. Bu-
nun üzerine İbn Ebi’l-Hivârî şunu dedi: “Ebû Süleyman’ı şöyle derken işittim: 
Ruhlar (nefisler) günahları terketmek üzere kesin inancını oluşturunca melekut 
âleminde dolaşır ve -hiçbir âlim kendilerine bilgi ulaştırmaksızın- ilginç2 hik-
metlerle o kul(lar)a dönerler.” Ahmed b. Hanbel hemen üç defa kalkıp oturdu, 
“İslâm’a ilişkin bana bundan daha ilginç gelen hiçbir hikâye duymadım.” dedi 
ve “Kim bildikleriyle amel ederse …” hadisini zikretti. Sonra İbn Ebi’l-Hi-
vârî’ye, “Ey Ahmed! Sen de doğru söyledin, üstadın da doğru söylemiş.” dedi. 

1 İlham, öznellik taşıdığından dolayı sadece sahibini ilgilendirir. Onun için ilham, İslâm’da bilgi kayna-
ğı sayılmamaktadır (çev.).

2 İlginç diye çevirdiğimiz kelime, metinde yollar/yöntemler’ anlamına gelen ‘tarâik’tir. Başka kaynaklar-
da bu kelimenin yerinde ‘tarâif ’ kelimesi verilmiş. Tercümeyi buna göre yaptık (çev.).
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وروى فــي الكبيــر عــن عمــران بــن حصيــن عــن النبــي Ṡ أنــه قــال: »إن 1 ]5]]

أخــوف مــا أخــاف عليكــم  كل منافــق عليــم اللســان« .

وروى البيهقــي أن رســول اهللّٰ Ṡ قــال: »طوبــى لمــن عمــل بعلمــه، وأنفــق 1 ]5]]

الفضــل مــن مالــه، وأمســك الفضــل مــن قولــه «.

 وقــال Ṡ: »مــن عمــل بمــا يعلــم، أورثــه اهللّٰ مــا لــم يعلــم«. قــال البرزلــي 1 ]5]]

فــي نوازلــه: »ُســئل ِعــّز الديــن عــن معنــى هــذا الحديــث، فأجــاب بــأن معنــاه مــن عمــل 

بمــا يعلمــه مــن واجبــات الشــرع ومندوباتــه واجتنــاب مكروهاتــه ومحرماتــه، أورثــه 

ــا  اهللّٰ مــن العلــم اإللهــي مــا لــم يعلمــه مــن ذلــك. لقولــه تعالــى: ﴿َوالَّ۪ذيــَن َجاَهــُدوا ۪فيَن

َلَنْهِدَينَُّهــْم ُســُبَلَنا...﴾1. وذكــر بعــض األكابــر مــن العارفيــن أن لــكل طاعــة هللّٰ عز/وجــل 

نوعــا مــن الثــواب يختــص بهــا، وأن اإللهــام مــن جملــة مــا جعلــه اهللّٰ تعالــى لألعمـــال 

الصالحــة، َفُيلِهــُم المعنــى إلهامــا للمفتــي، والقاضــي، واإلمــام، ومــن لــه النظــر فــي 

مصالــح المســلمين، وكــذا ســائر أعمــال البــر« انتهــى باختصــار.

وقــال أحمــد بــن معيــن: التقــى أحمــد بــن حنبــل وأحمــد بــن أبــي الحــواري، 1 55]]

فقــال ابــن حنبــل البــن أبــي الحــواري: »حدثنــا بحكايــة ســمعتها مــن أســتاذك أبــي 

 ، ســليمان . فقــال: يــا أحمــد قــل: ســبحان اهللّٰ بــا عجــب. فقــال أحمــد: ســبحان اهللّٰ

وطولهــا بــا عجــب. فقــال ابــن أبــي الحــواري، ســمعت أبــا ســليمان يقــول: إذا اعتقــدت 

النفــوس علــى تــرك المعاصــي جالــت فــي الملكــوت، وعــادت إلــى ذلــك العبــد بطرائــق 

الحكمــة مــن غيــر أن يــؤدي إليهــا عالــم علمــا. فقــام أحمــد بــن حنبــل ثاثــا، وجلــس 

ثاثــا، وقــال: مــا ســمعت فــي اإلســام بحكايــة أعجــب إلــي مــن هــذه. ثــم ذكــر حديــث 

»مــن عمــل بمــا علم«ثــم قــال البــن أبــي الحــواري: صدقــت يــا أحمــد وصــدق شــيخك.

العنكبوت: ]]  1
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Resûlullah (s.a.) şöyle buyurdu: “Âlimlerden, kurrâlardan ve mücahitlerden 
bir grubun cehenneme atılmalarını Allah emreder. Onların her birine, ‘Sen 
sadece desinler diye yaptın” denilir.” Bu hadis, uzun hâliyle nakledilmiştir.

[256] Taberânî ve Hilye’de Ebû Nuaym, Enes b. Mâlik’ten (r.a.) riva-
yet emişlerdir ki Resûlullah (s.a.) şöyle buyurdu: “Azap melekleri (zebâni-
ler), putlara tapanlara koştuklarından daha hızlı olarak Kur’ân’ı taşıyanlara 
koşarlar. Onlar, ‘Puta tapanlardan önce bizimle başlanıyor’ dediklerinde, 
onlara şöyle denilir: ‘Bilen kimse, bilmeyen kimse gibi değildir.’”[Ebû Nu-
aym, 1405: 8/286] Münâvî (ö. 1030/1620), Câmiu’s-Sagîr Şerhi’nde bu 
hadis hakkında konuşurken şöyle diyor: “Yani zebâniler, Kur’ân’ı taşıyanla-
rın fâsıklarını bulundukları yerden kapıp cehenneme atmak için daha hızlı 
hareket ederler. ‘Bilen kimse, bilmeyen kimse gibi değildir.’ sözüne gelince 
bu demektir ki günah ve muhalefet etme, muhalif olanın kadrinin/derece-
sinin bilgisine (bilinmesine) göre büyür. Buradaki ‘Kur’ân’ı taşıyanlar’dan 
maksat, amel etmeyen bilgili kimseler (âlimler)dir.” [Münâvî, 1356: 4/70]

[257] Mâlik, Usûlu’l-Atabiyye’de şöyle diyor: “Âlimler dört türdür: Bi-
rincisi o kişidir ki ilim öğrenir, o ilmi öğretir ve onunla amel eder. İşte 
o, Yüce Allah’ın şu âyetinde anlatılandır: “Allah’a ancak kullarından âlim 
olanlar derin saygı duyarlar.” [Fâtır 35/28] İkincisi o kişidir ki ilim öğrenir, 
onunla amel eder, ama onu öğretmez. Bu da Yüce Allah’ın şu âyetinde 
belirtilendir: “İndirdiğimiz apaçık delilleri ve hidayeti Kitap’ta insanlara 
açıklamamızdan sonra onları gizleyenler var ya, işte onlara hem Allah lanet 
eder, hem de bütün lanet etme konumunda olanlar lanet eder.” [Bakara 
2/159] Üçüncüsü o kişidir ki ilim öğrenmiş, onu başkalarına öğretmiş ve 
onu tavsiye etmiş, ama onunla amel etmemiştir. O da, Yüce Allah’ın şu 
âyetinde belirtilendir: “Siz Kitap’ı okuduğunuz hâlde insanlara iyiliği tav-
siye edip kendinizi unutuyor musunuz? Akletmiyor musunuz?” [Bakara 
2/44] Dördüncüsü o kişidir ki ilim öğrenmemiş, onunla amel de etmemiş-
tir.1 O da, Yüce Allah’ın şu sözündekidir: “İşte bunlar, hayvanlar gibidirler; 
hatta onlardan daha da aşağıdadırlar. İşte bunlar gafillerin ta kendileridir.” 
[A‘râf 7/179] O, ebucehil karpuzu gibidir; tadı acıdır ve kokusu yoktur.

[258] Hz. Peygamber’in şöyle buyurduğu nakledilmektedir: “İki sınıf 
insan vardır ki onlar düzgün oldukları zaman halk da düzgün olur; on-
lar bozuldukları zaman halk da bozulur: Yöneticiler ve âlimler.” [Deylemî, 
1986: 4/3784]

1 Buna zaten âlim denmez (çev.).
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وقــال Ṡ : »يأمــر اهللّٰ بطائفــة مــن العلمــاء والقــراء والمجاهديــن إلــى النــار، ويقــال لــكل 

طائفــة إنمــا عملــت ليقــال«. وقــد قيــل الحديــث بطولــه.

 وروى الطبرانــي وأبــو نعيــم فــي الحليــة عــن أنــس بــن مالــك  Ġ قــال: 1 ]5]]

قــال رســول اهللّٰ Ṡ: »الزبانيــة أســرع إلــى حملــة القــرآن منهــم إلــى عبــدة األوثــان، 

فيقولــون: يبــدأ بنــا قبــل عبــدة األوثــان، فيقــال لهــم: ليــس مــن يعلــم كمــن ال يعلــم« ، قــال 

المنــاوي فــي شــرح الجامــع الصغيــر لمــا تكلــم علــى هــذا الحديــث أي أســرع اختطافــا 

لفســقة حاملــي القــرآن مــن الموقــف ليدخلوهــم النــار. قولــه: »ليــس مــن يعلــم« أي فــإن 

الذنــب والمخالفــة تعظــم بمعرفــة قــدر المخالــف. والمــراد »بحملــة القــرآن« مــا يشــمل 

العلمـــاء غيــر العامليــن«.

وقــال مالــك فــي العتبيــة: »العلمــاء أربعــة: رجــل تعلــم علمـــا وعّلمــه وعمــل 1 ]5]]

ــُؤا...﴾1 . ورجــل تعلــم علمــا  َ ِمــْن ِعَبــاِدِه اْلُعَلٰمٓ بــه، فهــو قولــه تعالــى: ﴿...ِانََّمــا َيْخَشــى اهللّٰ

ــاِت  َن ــَن اْلَبّيِ ــا ِم ــا اَْنَزْلَن ــوَن َمٓ ــَن َيْكُتُم ــالى: ﴿ِانَّ الَّ۪ذي ــه تعــ ــه ولــم يعّلمــه، فهــو قول وعمــل ب

نَّــاُه ِللنَّــاِس...﴾] اآليــة. ورجـــل تعلــم علمـــا وعلَّمــه وأمــر بــه ولــم  َواْلُهــٰدى ِمــْن َبْعــِد َمــا َبيَّ

يعمــل بــه، هـــو قولــه تعالــى: ﴿ اََتْأُمــُروَن النَّــاَس ِباْلِبــّرِ َوَتْنَســْوَن اَْنُفَســُكْم... ﴾]  اآليــة. 

ورجــل لــم يعلــم علمــا وال عمــل بــه، هــو قولــه تعالــى: ﴿ ...اُوٰلِٓئــَك َكااْلَْنَعــاِم َبــْل ُهــْم 

... ﴾]  وهــو كالحنظلــة طعمهــا مــّر وال ريــح لهــا«. اََضــلُّ

روي عــن النبــي Ṡ أنــه قــال: »صنفــان إذا صلحــا صلــح الخلــق وإذا فســدا 1 ]5]]

فســد الخلــق: األمراء والعلمـــاء«.

فاطر، من اآلية: ]].  1
البقرة: ]15.  [
البقرة: ]].  [

األعراف: ]]1.  [
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[259] Tirmizî, Ebû Berze el-Eslemî’den (ö. 65/684) Hz. Peygamber’in 
şöyle buyurduğunu nakletmiştir: “Kıyamet günü kul dört şeyden sorguya 
çekilmeden adım atamaz: Ömrünü nerede tükettiğinden, gençliğini nere-
de yıprattığından, malını nereden kazanıp nereye harcadığından ve ilmiyle 
hangi amellerde bulunduğundan.” [Tirmizî, “Sıfetü’l-Kıyame”, 1]

[260] Tirmizî, el-Mu‘cemü’l-Kebîr’de Taberânî, Begavî (ö. 517/1123) 
ve Şu‘ab’da Beyhakî, Suheyb er-Rûmî’den (ö. 38/658) naklediyor; Resû-
lullah (s.a.) şöyle buyurdu: “Kim Kur’ân’ın haramlarını helâl sayarsa o, 
Kur’ân’a inanmamıştır.” [Tirmizî, “Fedailü’l-Kur’ân”, 20]

[261] İbn Atâullah el-İskenderî (ö. 709/1309), şu hadis metnini zik-
retmiştir: “Doğrusu Allah, halka ne kendi zatını ve sıfatlarını sorar, ne de 
kaza ve kaderini. Onlara sadece emir ve yasaklarını sorar. Öyleyse Rab-
bin’in seni talep ettiği şekilde sen de O’nu talep et.” İbnü’l-Arabî şöyle 
diyor: “Kitabım koltuğumda olduğu hâlde meşayihden birinin huzuruna 
vardığımda şöyle dedi: “Beyefendi! Senin aleyhine çokça kanıt görüyorum. 
Çünkü o kitabın hiçbir harfi yoktur ki sen ondan sorgulanmayasın; ar-
tık ister azalt istersen çoğalt.” Mekhûl (ö. 118/736?) diyor ki adamın biri 
Ebu’d-Derdâ’ya soru soruyordu; ona şöyle dedi: “Sorduğun her şeyle amel 
ediyor musun?” O, “Hayır” deyince de şöyle dedi: “Öyleyse sen, senin 
aleyhine Allah’ın kanıtını artırmaya çalışıyorsun.” Şerhu’r-Risâle’de de (Ah-
med b. Muhammed b. Abdullah ) el-Kilşânî (et-Tunisî, ö. 863/1458) şöyle 
diyor: “Yüce Allah’ın Kitabı’nda ve Resûlullah’ın sünnetinde ilme saygıdan 
söz edildiği her yerde kastedilen ilim, kendisinden haşyet (Allah’a karşı 
derin saygı) beklenen yararlı ilimdir. Haşyetin varlığının kanıtı ise, Allah’ın 
emrine uygun davranmaktır. Dünyaya rağbet eden, dünya ehline yalakalık 
yapan, dünyalık kazanmak, toplamak, biriktirmek ve övünmek için gayret 
gösteren, dünyalığı fazla isteyen, öne çıkmayı, başta olmayı, akranlarına 
galip gelmeyi ve yarışmayı amaçlayan, kalbi katılaşan, Rabb’inin öfkelen-
diği durumlara düşen ve âhireti unutan âlime gelince, niteliği böyle olan 
kimse, peygamberlerin vârisleri âlimlerden olmaya ne kadar da uzaktır! 
Miras olan şey, miras bırakanın katında hangi nitelikle bulunuyor idiyse 
işte ancak o nitelik sebebiyle vârise intikal eder. Niteliği bu olan kimsenin 
misali, kendini yakarak başkalarını aydınlatan mum gibidir.”
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وروى الترمــذي عــن أبــي بــرزة األســلمي أن النبــي Ṡ قــال: »ال تــزول قدمــا 1 ]5]]

عبــد يــوم القيامــة حتــى يُســأل عــن أربــع، عــن عمــره فيمــا أفنــاه، وعــن شــبابه فيمــا أبـــاه، 

وعــن مالــه مــن أيــن اكتســبه وفيمــا أنفــق، وعــن علمــه مــاذا عمــل بــه«.

 وروى الترمــذي والطبرانــي فــي الكبيــر، والبغــوي  والبيهقــي فــي الشــعب، 1 0]]]

عــن صهيــب قــال: قــال رســول اهللّٰ Ṡ : »مــا آمــن بالقــرآن مــن اســتحل محارمــه«.

 وذكــر ابــن عطــاء اهللّٰ حديثــا نصــه: »إن اهللّٰ ال يســأل الخلــق عــن ذاتــه 1 1]]]

ــك مــن  ــا يســألهم عــن أمــره ونهيــه، فاطلــب ربّ وصفاتــه وال عــن قضائــه وقــدره، وإنمـ

حيــث يطلبــك«. وقــال ابــن العربــي: دخلــت علــى بعــض المشــايخ وكتابــي فــي كمــي 

فقــال: يــا هــذا اســتكثر عليــك مــن الشــهود، فإنــه ليــس منــه حــرف إال وتســأل عنــه، 

ــر. وقــال مكحــول كان رجــل يســأل أبــا الــدرداء، فقــال لــه: كل مــا تســأل  فقّلــل، أو كثّ

عنــه تعمــل بــه قــال: ال. قــال فمــا تصنــع بالزيــادة حجــة اهللّٰ عليــك. وقــال الِقْلشــاني فــي 

 ، شــرح الرســالة: »وحيثمـــا ورد تعظيــم العلــم فــي كتــاب اهللّٰ تعالــى أو ســنة رســول اهللّٰ

فالمــراد بــه العلــم النافــع الــذي هــو مطلــوب إليــه الخشــية. وشــاهد الخشــية موافقــة 

ــا، وصــرف الهمــة  ــق ألهله ــا، والتمّل ــي الدني ــة ف ــه الرغب ــم تكــون من ــا العال ــر، وأم األم

الكتســابها، والجمــع، واالدخــار، والمباهــاة، واالســتكثار، وقصــد التصــدر، والرياســة، 

ومغالبــة األقــران، والمنافســة، وقســوة القلــب، والوقــوع فيمــا يســخط الــرب، ونســيان 

ــاء، وهــل  ــة األنبي ــه، مــن أن يكون/مــن العلمــاء ورث اآلخــرة. فمــا أبعــد مــن هــذه صفت

ينتقــل الشــيء المــوروث إلــى الــوارث إال بالصفــة التــي كان بهــا عنــد المــوروث. ومثــل 

مــن هــذه صفتــه كالشــمعة تضــيء علــى غيرهــا وتحــرق نفســها. 



178 ÜÇÜNCÜ BÖLÜM - İlim ve Eğitim Ahlâkı

5

10

15

20

25

30

35

[262] Allah, bu nitelikteki kimseye öğrettiği bilgiyi (ilmi), onun aleyhi-
ne kanıt kılmıştır; O’nun katında ceza gelecektir. O bilgiden bedevînin ve 
kentlinin yararlanıyor olması, seni aldatmasın. Zira Hz. Peygamber (s.a.), 
şöyle buyuruyor: “Doğrusu Allah, bu dini facir (günahkâr, sefih) adamla 
da destekler.” [Buhârî, “Cihâd ve Siyer”, 182] Dünyayı kazanmak için ilim 
tahsil eden kimsenin misali, saçının tutamını yakut toka ile tutturan gibi-
dir. Araç ne kadar şerefli ve kendisine onun araç kılındığı şey ne kadar de-
ğersiz! Vakitleri ilim talep etmek için harcayıp kırk yıl veya elli yıl ilim öğ-
renen, ama onunla amel etmeyen kimsenin misali, bu süreyi temizlenerek 
(gusül ve abdest alarak), temizlenme işini sürekli tekrarlayarak geçirip de 
tek bir namaz kılmayan kimse gibidir. Zira tıpkı temizlenmekten (abdest 
almaktan) maksat namaz kılmak olduğu gibi, ilimden maksat da ameldir.

[263] İbn Rüşd, Mukaddemât’ta şöyle diyor: İlim talibi (öğrenci), ilim 
talebi konusundaki niyetini salt Yüce Allah’a ait kılmalıdır. Bir ameli ya-
panın niyeti yoksa o amel yararlı olmaz. Sahîh’te şu hadis var: “Ameller, 
ancak niyetlere göredir.” Resûlullah (a.s.) şöyle buyuruyor: “Müminin 
niyeti, amelinden daha hayırlıdır.” Bunun peşinden İbn Rüşd birçok ha-
dis zikrediyor ve onlardan sonra şöyle diyor: Allah daha iyi bilir ya, bu 
tehdit, bilgisinin (ilminin) aslı gösteriş ve desinler olan kimse içindir. İl-
minin aslı Yüce Allah için olup niyetini buna göre kesinleştiren kimseye 
gelince, elinde olmayarak kalbine gelen, ama onu kontrol altına alama-
yan düşünceler, Allah’ın izniyle ona zarar veremez. Mâlik’e, mescidin yo-
lunda görülmekten hoşlanıp pazarın yolunda görülmekten hoşlanmayan 
adam sorulunca şöyle dedi: Bunun evveli ve aslı, Allah için olduğu za-
man inşallah bir sakınca yoktur. Sözünün sonunda şöyle dedi: Kim bu-
nu elde ederse, kendisini sürekli hayır işlemekten alıkoymasın, ödülden 
de ümidini kesmesin, gücü yettiğince kendinden şeytanı uzaklaştırsın ve 
niyetini sürekli yeniden Allah’a özgü kılsın. Önceki bilginlerin biri şöyle 
diyor: İlmi Allah’tan başkası için talep ettik ama o bizi Allah için yap-
maya çevirdi.” Kilşanî’nin özetlenen sözü sona erdi. “İlmi Allah’tan baş-
kası için talep ettik…” sözü, bir başka rivayette şöyledir: “İlmi Allah’tan 
başkası için talep ettik ama o Allah’tan başkası için olmayı kabul etme-
di.” Gazzâlî diyor ki bu sözün anlamı şudur: “İlmin oluşması imkânsız 
oldu ve neticede biz onu Allah için talep eder olduk.” Bunu, Mîzânu’l-A-
mel’de söylemiş ve Şeyh Zerrûk, ondan Tuhfetu’l-Mürîd’de nakletmiştir. 
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فقــد جعــل اهللّٰ العلــم الــذي علمــه مــن هــذا وصفــه حجــة عليــه، وســتأتي 1 ]]]]

 : Ṡ عقوبــة لديــه. وال يغرنّــك أن يكــون بــه انتفــاع للبــادي والحاضــر، فقــد قــال

العلــم الكتســاب  يتعلــم  مــن  الفاجــر«. ومثــال  بالرجــل  الديــن  ليؤيــد هــذا  »إن اهللّٰ 

الدنيــا كمثــل مــن رفــع العــذرة بمعلقــة مــن ياقــوت. فمــا أشــرف الوســيلة ومــا أخــّس 

المتوســل إليــه. ومثــل مــن قطــع األوقــات فــي طلــب العلــم، فمكــث أربعيــن ســنة أو 

ــه، كمثــل مــن قطــع هــذه المــدة يتطهــر، ويجــدد  خمســين يتعلــم العلــم، وال يعمــل ب

الطهــارة، ولــم يصــّل صــاة واحــدة، إذ المقصــود مــن العلــم العمــل، كمــا أن المقصود 

مــن الطهــارة الصــاة.

 وقــال ابــن رشــد فــي المقّدمــات: يجــب علــى طالــب العلــم أن يخلــص 1 ]]]]

النيــة هللّٰ تعالــى فــي طلبــه فإنــه ال ينفــع عمــل ال نيــة لفاعلــه. وفــي الصحيــح: »إنمــا 

األعمــال بالنيــات« وقــال عليــه الســام: »نيــة المؤمــن أبلــغ مــن عملــه«. ثُــم ذكــر 

علمــه  أصــل  كان  لمــن  أعلــم  واهللّٰ  الوعيــد  وهــذا  بعدهــا:  وقــال  كثيــرة  أحاديــث 

ــا  ــه ف ــد نيت ــك عق ــى ذل ــى، وعل ــه هللّٰ تعال ــا مــن كان أصــل عمل ــاء والســمعة. فأم الري

تضــّره إن شــاء اهللّٰ الخطــرات التــي تخطــر فــي القلــب وال تملــك. وُســئل مالــك 

عــن الرجــل يحــّب أن يُْلقــى فــي طريــق المســجد وال يحــّب أن يُلقــى فــي طريــق 

أن  إلــى  اهللّٰ  إن شــاء  بــه  بــأس  فــا  ذلــك وأصلــه هللّٰ  أول  إذا كان  فقــال:  الّســوق. 

ــر، وال يؤيســه مــن  ــي فعــل الخي ــِلكه عــن التمــادي ف ــا يُس ــك ف ــال: فمــن وجــد ذل ق

، وقــد ورد عــن  النيــة هللّٰ اســتطاع ويجــّدد  مــا  نفســه  الشــيطان عــن  األجــر وليدفــع 

« انتهــى. كام القلشــاني باختصــار.  بعــض المتقّدميــن: طلبنــا العلــم لغيــر اهللّٰ فرّدنــا هللّٰ

ــا  ــة أخــرى »طلبن ــى آخــره« فــي رواي ــم إل ــا العل ــن: »طلبن ــه عــن بعــض المتقدمي وقول

« قــال الغزالــي: معنــاه »امتنــع حصولــه حتــى  العلــم لغيــر اهللّٰ فأبــى أن يكــون إال هللّٰ

« قالــه فــي ميــزان العمــل، ونقلــه عنــه الشــيخ زّروق فــي تحفــة المريــد.  طلبنــاه هللّٰ
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“Denilmiştir ki bilakis ilmi Allah’tan başkası için talep etmek, onu Al-
lah’tan başkası için kılmamaktadır; çünkü ilmin Allah’tan başkası için ol-
ması mümkün değildir. Hatta şeytan kulu ilim talep etmeye teşvik eder ki 
(Allah katında) onun aleyhine hüccet (kanıt) olsun, birçok günah işlesin. 
Ama o kul, talebelerle ve âlimlerle bir arada olmak suretiyle haram ve helâ-
lin açık bilgisine sahip olur ve bu bilgi, kendisini Allah’ın helâl kıldıklarını 
haram ve haram kıldıklarını helâl kılmaktan uzaklaştırır. İşte o durumda 
şeytan, ilmin o kişinin yararına olduğunu gördüğü için onu ilimden uzak-
laştırmayı arzu eder. Bu kul, ona “İlmi Allah’tan başkası için talep ettik; 
ama o Allah’tan başkası için olmayı kabul etmedi.” sözüyle karşılık verir. 
Şeyh Zerrûk (ö. 899/1493), Şerhu’r-Risâle’de bunu söyledikten sonra şunu 
demiştir: Onu düşün; gerçekten o, çok mükemmel.”

[264] Ben şunu diyorum: İnsanın ilimle şöhret bulması, riyâdan sayıl-
maz; çünkü ilmi başka bir maksatla değil de ona uymak için talep etmiştir. 
Allah’ı bilen âlimler şöyle diyorlar: “Âbidin tanınmamaya, uzlette olmaya 
çalışması gerekir, çünkü bu kurtuluşa daha yakındır. Âlimin ise, şöhrette 
ve görünürde olmak için gayret etmesi gerekir ki (başkalarına) faydalı olma 
imkânını elde etsin. Dahası âlimler, üstlenilmesi en büyük fitnelerden olan 
kadılık işini talep etmeyi işte bu amaçla mubah, hatta hoş gördüler. Ne 
var ki bu makam çok tehlikelidir. Belki orada hatalara düşülür ki Allah’ın 
başarılı kılarak yardım ettiği kimselerden başkası onları fark edemez. Çün-
kü nefis, aşırı biçimde kötülüğü emredicidir.1 Dolayısıyla nefis belki, ilme 
(dolayısıyla, Allah’ın emrine) uygun hareket etmekten sapıp başta olmayı 
(yöneticiliği) talep etmeye yönelebilir. Çünkü acil hazlara yönelmek, nefsin 
şanındandır. İbn Ataullah diyor ki ilim talep etmekte olan kimsenin alâme-
ti, kendisine “Yarın öleceksin” denildiğinde bile içinde bulunduğu durumu 
terk etmemesidir. Hz. Ali b. Ebî Tâlib de (r.a.) şöyle diyor: “Ey ilim taşı-
yanlar! İlimle amel edin. Âlim, ancak bildikleriyle amel edendir. Öyle ilim 
taşıyan topluluklar olacak ki ilim onların boğazlarını geçmemiştir; bilgileri 
amellerine muhaliftir. İçleri de dışlarına zıttır. Halkalar hâlinde otururlar; 
birbirlerine karşı böbürlenirler. Hatta adam, başkasıyla oturduğu (onun 
meclisine katıldığı) için arkadaşına öfkelenir ve onu terk eder. Bunlar var 
ya, onların şu meclislerdeki amelleri, aziz ve celil Allah’a yükselmez.” [İbn 
Abdülber, 1422: 1/697] Bunu, Şeyh Dâvûd, Şerhu’r-Risâle’de nakletmiştir. 

1 Bk. Yûsuf 12/53 (çev.). 



181Bülûğu Aksa’l-Merâm

5

10

15

»وقيــل بــل طلبــه لغيــر اهللّٰ ال يصّيــره لغيــره ألنــه ال يمكــن أن يكــون لغيــره حتــى أّن 

الشــيطان يحــّض العبــد علــى طلــب العلــم لتقــوم عليــه الحجــة ويقــع فــي ذنــوب كثيــرة 

فبمخالطــة الطلبــة والعلمــاء يخــرج لــه مــن ذلــك بيــان الحــال والحــرام الــذي يصرفــه 

. فعنــد ذلــك يــوّد أن يــرّده عنــه لمــا يــرى  عــن تحريــم مــا حّلــل اهللّٰ وتحليــل مــا حــّرم اهللّٰ

مــن مصلحتــه، فيجيبــه بقولــه: طلبنــا العلــم لغيــر اهللّٰ إلــى آخــره«. قالــه الشــيخ زروق فــي 

شــرح الرســالة وقــال بعــده: فتأّملــه فإنّــه جّيــد«.

ــاء أيضــا اشــتهار اإلنســان بــه لطلــب االقتــداء بــه ال 1 ]]]] قلــُت: وليــس مــن الريّ

: »ينبغــي للعابــد الّســعي فــي الخمــول والعزلــة ألنهــا  لغــرض ســواه. قــال العلمــاء بــاهللّٰ

أقــرب إلــى الســامة، وللعالــم الســعي فــي الشــهرة والظهــور تحصيا لإلفــادة حتى إنهم 

أباحــوا بــل اســتحّبوا طلــب خطّــة القضــاء التــي تولّيُتهــا مــن أعظــم الفتــن لهــذا الغــرض، 

إال أن هــذا مقــام كثيــر الخطــر، ربّمــا يقــع فيــه الزلــل وال يميــزه إال مــن ســاعده التوفيــق، 

ألّن النفــس أمــارة بالســوء، فربّمــا تعــدل عــن طلــب االقتــداء إلــى طلــب الرئاســة ألن 

: عامــة الــذي يطلــب  مــن شــأنها الركــون إلــى حظوظهــا العاجلــة. قــال ابــن عطــاء اهللّٰ

  Ġ العلــم إذا قيــل لــه: إذا غــدا تمــوت ال يــدع مــا هــو عليــه. وقــال علــي بــن أبــي طالــٌب

»يــا حملــة العلــم اعملــوا بــه، فإنمــا العالــم مــن عمــل بمــا علــم، ووافــق عملــه علمــه، 

فســيكون أقــوام يحملــون العلــم ال يـــجاوز تراقيهــم، يخالــف علمهــم عملهــم، وتخالــف 

ســرائرهم عانيتهــم، ويجلســون ِحلقــا، يباهــي بعُضهــم بعضــا حّتــى إّن الرُجــل ليغضــب 

علــى جليســه أن َيْجِلــَس إلــى غيــره ويدعــه، أولئــك ال تصعــد أعمالهــم فــي مجالســهم 

تلــك إلــى اهللّٰ عــز وجــل«. نقلــه الشــيخ داود فــي شــرح الرســالة.
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[265] Yezîd b. Ebî Habîb el-Ezdî’den (ö. 128/745) nakledildiğine gö-
re şöyle diyor: Resûlullah’a (s.a.) gizli şehvet soruldu; şöyle buyurdu: “O, 
ilim öğrenip kendisiyle oturulup kalkılmasını arzu eden adam(ın tavrı)
dır.” [İbn Abdülber, 1422: 1/661] Bunu İmam Ahmed, Zuhd’de Mus’ab 
b. Sa‘d’den (ö. 103/721) mürsel olarak tahriç etmiştir. 

[266] Müsnedü’l-Firdevs’te Deylemî’nin Ebû Hüreyre’den rivayetine 
göre Hz. Peygamber (s.a.) şöyle buyurdu: “Gizli şehvetten sakınınız! (O 
gizli şehvet), kendisiyle oturulmasını arzu eden âlim[in hâli]dir.” “Yani o 
nedir?” denildi, o da dedi ki “Gizli şehvet kendisinden bilgi alınması için 
yanında oturulmasını arzu eden âlimin durumudur. Çünkü o, salt Allah’ın 
rızasına bağlı olma durumunu kaybetmiştir.”

[267] Süfyân es-Sevrî’nin (ö. 161/777) şöyle dediği rivayet ediliyor: 
“Ben, etrafında toplanılan ve kendisinden notlar alınan adama gıpta eder-
dim. Benim başıma gelince, ne fazlası ve ne de eksiği olmaksızın ihtiyaç 
miktarıyla yetinerek ondan kurtulmayı arzu ettim. Âlimin biri uykuda Ebû 
Hanîfe’yi gördü ve ona, “Allah sana ne yaptı?” diye sordu. O, “Beni bağış-
ladı” deyince, “İlim sebebiyle mi?” diye sordu. Ebû Hanîfe, ona şunları 
söyledi: “Dur hele! Gerçekten ilmin birtakım şartları ve bazı âfetleri vardır. 
Onlardan kurtulan ise azdır.” Bunun üzerine, “Öyleyse ne ile bağışlandın?” 
diye sorunca şöyle dedi: “İnsanların, Allah’tan başkasının bilmedikleri veya 
benim sahip olmadığım şeyleri benim hakkımda söylemeleri sebebiyle.”

[268] Şair şöyle diyor:

Malın âfeti saçıp savurma ve yağmadır
İlmin âfeti ise kendini beğenme ve gazaptır

[269] Müslim ve Tirmizî’de olduğu gibi, şu ifadeler, Hz. Peygamber’in 
(s.a.) duasındandır: “Ey Allahım! Derin saygıyla ürpermeyen kalpten, ka-
bul edilmeyen duadan, doymayan nefisten ve fayda vermeyen bilgiden 
(ilimden) ben sana sığınıyorum. Bu dört şeyden sana sığınıyorum.” [Tir-
mizî, “Deavât”, 69] Bu, uzunca bir hadisten bir kesittir. İbrahim b. Uyey-
ne’ye (ö. 199/814), “Hangi insanlar daha uzun süre pişmanlık duyarlar?” 
diye sorulunca şöyle cevap verdi: “Dünyadakini diyecek olursak, teşekkür 
etmeyen kimseye iyilik yapandır. Âhirettekine gelince o, kusurlu olan (il-
miyle amel etmeyen) âlimdir.” [Gazzâlî, 1997: 1/59]
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وعــن يزيــد بــن أبــي حبيــب قــال: ُســئل النبــي Ṡ عــن الشــهوة الخفيـــة. قـــال: 1 5]]]

»هــو الرجــل يتعّلــم العلــم يحــب أن يجلــس إليــه«. أخرجــه اإلمــام أحمــد فــي الزهــد عــن 

مصعــب ابن ســعد مرســا.

[[[[ 1 Ṡ النبــي  أبــي هريــرة أن  الفــردوس عــن  فــي مســند  الديلمــي  وروى 

قــال: »احــذروا الشــهوة الخفيــة، العالــم يحــب أن يجلــس إليــه«. أي أنــه قيــل: ومــا 

هــي؟ قال:العالــم يحــب أن يجلــس إليــه لألخــذ عنــه، ألنــه يفوتــه اإلخــاص لوجــه 

 . اهللّٰ

ــه 1 ]]]] ــه قــال: »كنــت أغبــط الرجــل يجتمــع حول وروي عــن ســفيان الثــوري أن

ويكتــب عنــه. فلمــا ابتليــت بــه وددت أن نجــوت منــه كفافــا ال علــّي وال لــي«. ورأى 

ــه: مــا فعــل اهللّٰ بــك؟ فقــال: غفــر لــي. فقــال لــه:  ــا حنيفــة فــي النــوم فقــال ل بعضهــم أب

بالعلــم، فقــال لــه: هيهــات! إن للعلــم شــروطا وآفــات قــّل مــن ينجــو منهــا، فقال:وبمــاذا 

، أو مــا لــم أكــن عليــه.  ؟ فقال:بقــول النــاس فــّي مــا لــم يعلمــه إال اهللّٰ

قال الشاعر :1 ]]]]

والعلم آفته اإلعجاب والغضب المال آفته التبذير والنهـــب  

ومــن دعائــه Ṡ كمــا فــي مســلم والترمذي:»اللّٰهــم إنــي أعــوذ بــك مــن قلــب 1 ]]]]

ال يخشــع، ومــن دعــاء ال يســمع، ومــن نفــس ال تشــبع ومــن علــم ال ينفــع. أعــوذ بــك 

مــن هــؤالء األربــع«. وهــو قطعــة مــن حديــث طويــل. وقيــل إلبراهيــم بــن عيينـــة: »أي 

النــاس أطــول ندامــة؟ فقــال: أمــا فــي الدنيــا فصانــع المعــروف فيمــن ال يشــكره، وأمــا 

فــي اآلخــرة فعالــم مفــِرط«. 
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[270] Gazzâlî, İhyâ’da bir âlimin şöyle dediğini söylemektedir: “Ce-
hennemde bir vadi var; ona Felak denmektedir. O, Allah’ın Kitabı’nda 
zikredilmektedir. Cehennem her gün yedi kez o vadinin şerrinden Allah’a 
sığınır. Bu vadide bir kuyu var ki cehennem ve vadi, her gün yedi kere o ku-
yunun şerrinden Allah’a sığınırlar. O kuyuda bir yılan var. Cehennem, vadi 
ve kuyu, o yılanın şerrinden her gün yedi defa Allah’a sığınırlar. Allah onu, 
Kur’ân’ı taşıyanlardan ve âlimlerden riyâkâr ve âsi olanlar için hazırlamıştır. 
Bunlar, yapmadıklarını söylerler, insanları kötülüklerden nehyederler ama 
kendileri onlardan uzak durmazlar, Allah’ın Kitabı’nı ve Resûlullah’ın (s.a.) 
sünnetini okurlar, ama onlarla amel etmezler.”1 Hz Îsâ’nın (a.s.) şöyle dediği 
zikredilmektedir: “İnsanlara ilim öğretip o ilimle amel etmeyen kimse, giz-
lice zina edip hamile kalınca rezil rüsva olan bir kadın gibidir. Aynen onun 
gibi, Allah o kimseyi kıyamet günü rüsva eder.” [Gazzâlî, 1997: 1/63] 

[271] Ebu’d-Derdâ’nın şöyle dediği rivayet edilmiştir: “Doğrusu ben, kı-
yamet günü ‘Ey Uveymir! Ne bildin?’ denilmesinden korkmuyorum; fakat 
‘Bildiklerin hakkında ne yaptın?’ denilmesinden korkuyorum.” Bunu, Bey-
hakî rivayet etmiş. [Şu‘abü’l-Îmân, 2/286] Hz. Îsâ’dan (a.s.) nakledildiğine 
göre şöyle diyor: “Başkasını aydınlatacak hâlde lambayı taşımak ne kazandı-
rır? Kapkaranlık evin üzerinde lamba olması, ona ne fayda sağlar? Hikmetle 
konuşup onunla amel etmemeniz, size ne kazandırır?” Yine ondan (a.s.): “Ne 
kadar çok ağaç var! Ama hepsi meyve vermiyor. Ne kadar çok âlim var! Ama 
hepsi irşad edici değil. Ne kadar çok bilgi (ilim) var! Ama hepsi yararlı değil.” 
Bunu İhyâ’da nakletmiş. [Gazzâlî,1997: 1/35] Aynı şekilde Ebu’l-Leys es-Se-
merkandî nakletmiştir. Rivayet edilir ki melekler üç kişiye hayret ederler: Bir 
köle ki efendisi cehenneme girdiği hâlde kendisi cennete girmiştir. Bir adam 
ki mal biriktirip ondan Yüce Allah’ın hukukunu engellemiş fakat vârisleri o 
malı Allah’a itaat için harcamışlar ve malı kazanan cehennemde olduğu hâl-
de onlar kurtulmuşlardır. Kötü  bir âlim kişi ki kendisi cehennemde olduğu 
hâlde onun ilmi sayesinde insanlar kurtuluyorlar.” 

[272] Şöyle denilmektedir: “Âlimler helâl mal biriktirmekle meş-
gul oldukları zaman avam halk şüpheli olanları yerler. Âlimler şüphe-
li şeyleri yiyor olduklarında halk, haram yiyenler olurlar. Âlimler ha-
ram yediklerinde ise halk kâfir olur.” [Râzî, Mefâtîhu’l-Gayb, 2/170] 

1 Nâşir, bu metni İhyâ’da bulamadığını söylüyor ve İbnü’l-Hâcc’ın Medhal’ine (1/16) ve Kurtubî Tefsi-
ri’ne (1/19) bakılmasını öneriyor (çev).
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وذكــر الغزالــي فــي اإلحيــاء عــن بعــض أهــل العلــم أنــه قــال: »إّن فــي جهنـّـم 1 0]]]

، إن جهنــم لتتعــّوذ بــاهللّٰ كل يــوم ســبع  واديــاً يقــال لــه الفلــق. وهــو المذكــور فــي كتــاب اهللّٰ

مــّرات مــن شــّر ذلــك الــوادي. وإّن فــي ذلــك الــوادي لُجّبــاً، وإّن جهنــم والــوادي يتعــّوذان 

بــاهللّٰ كل يــوم ســبع مــّرات مــن شــّر ذلــك الجــّب. وإّن فــي ذلــك الجــّب َلحّيــٌة، إّن جهنـّـم 

والــوادي والجــّب يتعــّوذون بــاهللّٰ كل يــوم ســبع مــرات مــن شــّر تلــك الحيــة، أعّدهــا اهللّٰ 

للمرائيــن، والعاصيــن مــن حملــة القــرآن، والعلمــاء الذيــن يقولــون ما ال يفعلــون، وينهون 

النــاس وال ينتهــون، يقــرأون كتــاب اهللّٰ وســنّة رســول اهللّٰ Ṡ وال يعملــون بهمــا«. وذكــر 

عــن عيســى عليــه الســام أنــه قــال: »مثــل الــذي يعلــم النــاس وال يعمــل، هــو كمثــل امــرأة 

َزَنــْت فــي الســر. فــإذا حملــت افتضحــت، وكذلــك هــذا يفضحــه اهللّٰ يــوم القيامــة«.

وعــن أبــي الــدرداء أنــه قــال: »إنــي ال أخــاف أْن يقــال يــوم القيامــة يــا ُعَوْيِمــُر 1 1]]]

مــاذا علمــت، ولكــن أخــاف أن يقــال مــاذا عملــت فيمــا علمــت« رواه البيهقــي. وُحكــي 

عــن عيســى عليــه الســام أنــه قال: »مــاذا يغنــي حمــل الســراج ويســتضيء غيــره، ومــاذا 

يغنــي عــن البيــت المظلــم أن يكــون الســراج علــى ظهــره، ومــاذا يغنــي عنكــم أن تتكّلموا 

بالحكمــة وال تعملــوا بهــا«. وعنــه أيضــا: »مــا أكثــر األشــجار وليــس كّلهــا بمثمــر. ومــا 

أكثــر العلمــاء وليــس كلهــم بمرشــد. ومــا أكثــر العلــوم وليــس كلهــا بنافــع«. نقلــه فــي 

اإلحيــاء، وكذلــك أبــو الليــث الســمرقندي. وذكــر أّن المائكــة تتعّجــب مــن ثاثــة: 

رجــل مملــوك صالــح يدخــل الجنــة ومــواله يدخــل النــار، ورجــل جمــع مــاال يمنــع منــه 

حقــوق اهللّٰ تعالــى ينفقــه ورثتــه فــي الطاعــة فينجــون بــه وكاســبه فــي النــار، ورجــل عالــم 

ســوء ينجــو النــاس بعلمــه وهــو فــي النــار«. 

صــارت 1 ]]]] الحــال  المــال  بجمــع  العلمــاء  اشــتغل  »إذا  ويقــال: 

العــوام  صــارت  الشــبهة،  تــأكل  العلمــاء  صــارت  وإذا  الشــبهة.  تــأكل  العامــة 

كفــارا«. العــوام  صــارت  الحــرام،  تــأكل  العلمــاء  صــارت  وإذا  الحــرام.  تــأكل 
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Bu sözle ilgili olarak Semerkandî şöyle diyor: “Yani, âlimler helâl olanı bi-
riktirdikleri zaman halk, biriktirme konusunda âlimlere uyarlar; ama onlar 
biriktirmeyi güzel yapamayıp şüpheli şeylere düşüverirler. Âlimler şüpheli 
şeyi aldıklarında, sahip oldukları bilgiler sayesinde haramdan sakınırlar. 
Oysa cahiller şüpheli olan ile haramı birbirinden ayıramayıp harama dü-
şüverirler. Âlimler haram olanlardan aldıkları zaman cahiller onlara tâbi 
olurlar ve onun helâl olduğunu zannederler. O durumda haramı helâl say-
dıkları için küfre düşerler. İşte sebep budur. Allah hepimizi korusun!”

[273] Gazzâlî, tefekkürden söz ettikten sonra şunları söylüyor: “Kişi bir 
şeyden korkarsa, ondan kaçar; bir şeyi uman kimse ise onu talep eder. Biz 
biliyoruz ki cehennemden kaçıp kurtulmak, şüpheli şeylerden, haram olan-
dan uzaklaşmak ve günahları terk etmekle olur. Oysa biz onlara dalmışız. Ve 
biliyoruz ki cenneti istemek nafile ibadetleri çoğaltmakla olur, oysa biz henüz 
farzlarda kusurluyuz. İlmin ürünü olarak bizim için hâsıl olan şey, dünyaya 
aşırı düşkünlük ve ona çılgınca tamahkârlık gösterme hususunda bize uyul-
masından başka bir şey değildir. Ve şöyle deniliyor: Eğer bu haram olsaydı 
ondan kaçınma konusunda elbette âlimler bizden daha önde olurlardı. Ne 
olur keşke avam gibi biz de öldüğümüzde günahlarımız da bizimle birlikte 
ölseydi. Maruz kaldığımız imtihan ne kadar da büyük! Allah’tan, bizi ıslah 
etmesini ve bizim sayemizde (başkalarını) ıslah etmesini, bizi öldürmeden 
önce tevbe etmeye muvaffak kılmasını diliyoruz.” [Gazzâlî,1997: 4/433]

[274] Bir kitapta şöyle denilmektedir: Dünyaya meylettiği zaman âli-
me yaptığım şeylerin en hafifi, münacatının tadını ondan soyup almamdır. 
Hz. Peygamber’e (s.a.), “Hangi insan, en kötüdür?” diye sorulunca, “Bo-
zulduğu zaman âlim” dedi. [İbn Abdülber, 1422: 1669 ] Denilir ki âlim 
bozulduğu zaman onun bozulması sebebiyle bütün âlem bozulur. Şöyle 
söylenir: “Cahilin hatasını cahilliği gizler; oysa âlimin hatası sebebiyle da-
vul çalınır.” Sehl b. Abdullah’tan naklediliyor: “Âlimler dışında insanların 
tümü ölüdürler. İlmiyle amel eden âlimler hariç bütün âlimler sarhoştur-
lar. İhlaslı olanlar dışında bütün ilmiyle âmil olan âlimler aldanmışlardır. 
İhlaslı âlimler ise, büyük bir risk üzeredirler.” [Gazzâlî,1997: 1/61]

[275] Süyûtî’nin el-Câmiu’s-Sagîr’indeki rivayette Hz. Peygamber (s.a.) şöy-
le buyuruyor: “Ümmetimin münafıklarının çoğu, kurrâlarıdır.” el-Câmiu’s-Sa-
gîr’i şerheden Münâvî şöyle diyor: “Burada Hz. Peygamber, itikaddaki nifakı 
değil de amelde nifakı kastetmektedir ki o da riyâdır.” [Münâvî, 1356: 2/80]1 

1 Metindeki sorun, Münâvî’nin metninden hareketle çözüme kavuşturularak tercüme edildi. (çev.)
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 قــال الســمرقندي: »أي ألن العلمــاء إذا جمعــوا الحــال صــار العــوام يقتــدون بهــم 

فــي الجمــع، وهــم ال يحســنون الجمــع فيقعــون فــي الشــبهة، وإذا أخــذ العلمــاء الشــبهة 

وتحــّرزوا بمــا معهــم مــن العلــم عــن الحــرام فالجهــال ال يميــزون بيــن الشــبهة والحــرام 

ــه حــال،  ــوا أن ــه وإذا أخــذ العلمــاء مــن الحــرام، اقتــدى بهــم الجهــال وظن فيقعــون في

فعنــد ذلــك وقــع الكفــر باســتحال الحــرام. عصمنــا اهللّٰ أجمعيــن«. 

وقــال الغزالــي بعــد كام فــي التفّكــر مــا نّصــه: »فأمــا مــن خــاف مــن شــيء 1 ]]]]

هــرب منــه، ومــن رجــا شــيئاً طلبــه. وقــد علمنــا أن الهــروب مــن النــار بتــرك الشــبهات 

والحــرام وتــرك المعاصــي ونحــن منهمكــون. وأن طلــب الجنــة بتكثيــر نوافــل الطاعــة 

ونحــن مقصــرون فــي الفرائــض. فلــم يحصــل لنــا مــن ثمــرة العلــم إال أنــه يُْقتــدى بنــا 

فــي الحــرص علــى الدنيــا والتكالــب عليهــا. ويقــال: لــو كان هــذا حرامــا لــكان العلمــاء 

ــة  ــا. فمــا أعظــم الفتن ــا معن ــْت ذنوبن ــا َماَت ــا كالعــوام إذا ِمْتَن ــا ليتن ــا. في ــه منّ ــى باجتناب أول

التــي تعرضنــا لهــا. فنســأل اهللّٰ أن يصلحنــا ويصلــح بنــا ويوّفقنــا للتوبــة قبــل أن يتوّفانــا«.

 وورد فــي بعــض الكتــب: إّن أهــون مــا أصَنــُع بالعالــم إذا مــال إلــى الدنيــا 1 ]]]]

أن أســلبه حــاوة مناجاتــه. وُســِئل عليــه الســام أي النــاس أشــّر؟ قــال: »العالــم إذا 

أفســد«. ويقــال: إذا أفســد العالــُم فســد بفســاده العاَلــُم كلــه. ويقــال: »زلّــة الجاهــل 

: »النــاس  يُخفيهــا الجهــل، وَزلّــة العالــم يُضــرُب ِبَهــا الطْبــُل«. وعــن ســهل بــن عبــد اهللّٰ

كلهــم مْوتــى إال العلمــاء، والعلمــاء كلهــم ســكارى إال العاملــون، والعاملــون كلهــم 

مغتــرون إال المخلصــون، والمخلصــون علــى خطــر عظيــم«.

وفــي الجامــع الصغيــر للســيوطي: أن النبــي Ṡ قــال: »أكثــر منافقــي أّمتــي 1 5]]]

قّراؤهــا«. قــال شــارحه المنــاوي: »أراد نفــاق العمــل وهــو الريــاء واالعتقــاد«. 
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[276] Sehl b. Abdullah diyor ki; “Üç grup insanla arkadaşlık etmekten 
sakın: “Gâfil tiranlar, câhil mutasavvıflar ve yaltaklanan kâriler.”1 [Münâvî, 
1356: 6/405] 

[277] Ben de diyorum ki böyle söylenmesinin sebebi şudur: Çünkü 
onlardan her biri, kendi eylemiyle sapmış ve saptırmaktadır. Onun bu sö-
zünün gerekçelerine gelince, onların her biri nefislerin meylettiği bir ko-
numda olmasına rağmen, gafil tiran, ölü kalplidir; yılandan zehrin dışında 
bir şey elde edilmez. Cahil sûfî, dini değiştirir, bid’atler ortaya koyar, duay-
la görünürlük kazanır ve hakikatin kokusunu koklasa bile haktan uzaktır. 
Yalakalık yapan kâri ise, bâtılı hakka tercih eder ve onu te’vil ederek yön-
lendirir. Süfyân es-Sevrî’nin şöyle dediği rivayet edilmiştir: “Denilmiştir ki 
facir âlim her fitneye uğramış olan kişinin fitnesidir.” [Ebşîhî: 1/33]

[278] İbn Cerîr, İbn Ebî Hâtim ve Taberânî’nin, Enes’ten tahriç etti-
ğine göre Resûlullah’a (s.a.) “İlimde derinleşmiş olanlar” [Âl-i İmrân 3/7] 
sorulunca şöyle buyurdu: “Dürüst, doğru sözlü, kalbi dosdoğru, karnını 
ve cinselliğini haramdan koruyan kimse var ya işte o, ilimde derinleşenler-
dendir.” [Taberânî, 1983: 7658] Bunu, ed-Dürrü’l-Mensûr’da nakletmiştir. 
Yezîd b. Meysere diyor ki kim ilmiyle Allah’ın rızasını dilerse Allah kendi 
rızasını ve kulların teveccühünü ona yöneltir. Kim de ilmiyle Allah’tan baş-
kasını dilerse Allah, rızasını ve kulların yüzünü ondan uzaklaştırır.

[279] Bravo şunu söyleyene:

Asrımızda gördüm ki insanlar ilmi, öğretmek için talep etmiyorlar
Salt ilim sahiplerine karşı övünmeyi, zulüm ve haksızlığa hazırlığı amaçlıyorlar

[280] Şeyh Zerrûk (el Fâsî, ö. 899/1493), Şerhu’l-Kurtubiyye’de şunları 
söylüyor: “Süfyân es-Sevrî diyor ki sadece Allah’a karşı takvâ sahibi olmak 
için ilim öğrenilir. Âlim, başkalarından üstün kılınmıştır; çünkü onun sa-
yesinde Allah’a karşı takvâ sahibi olunur. Seyyid Ebü’l-Abbâs el-Mursî şöyle 
diyor: Derin kavrayış sahibi âlim (fakih), kalbinin gözlerinden perdeyi yır-
tıp kaldıran kimsedir. Cüneyd diyor ki ilim Rabbini tanıman ve haddini aş-
mamandır. Bilgeler şöyle diyorlar: Kötü adamın bilgisinin artması, ebucehil 
karpuzunun köküne fazla su vermek gibidir. Sulama arttıkça, acılığı artar. 

1 Kâri: Tecvid kurallarına göre Kur’ân’ı güzel okuyan kişi (çev.).
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النــاس: 1 ]]]] مــن  : »احــذْر صحبــة ثاثــة أصنــاف  اهللّٰ بــن عبــد  وقــال ســهل 

المداهنــون«. والقــّراء  الجاهلــون  والمتصوفــة  الغافلــون  الجبابــرة 

 قلــت: وذلــك ألن كل واحــٍد منهــم ضــاّل مضــّل بفعلــه. ودواعــي قولــه 1 ]]]]

مــع كونــه فــي مـــحل تميــل النفــوس إليــه فالجبــار الغافــل مّيــت القلــب، وال يســتفاد مــن 

الحّيــة ســوى الســم. والصوفــي الجاهــل مغّيــر للّديــن، قائــم بالبــدع، ظاهــر بالدعــاء 

وبعيــد عــن الحــق وإْن شــّم رائحــة الحقيقــة. والقــارئ المداهــن يرجــح الحــق بالباطــل 

ــم الفاجــر  ــال: العال ــال: »كان يق ــه ق ــوري أن ــل. وروي عــن ســفيان الث ويوّجهــه بالتأوي

فتنــة لــكل مفتــون«.

 وأخــرج ابــن جريــر وابــن أبــي حاتــم والطبرانــي عــن أنــس أن رســول اهللّٰ 1 ]]]]

Ṡ ســئل عــن الراســخين فــي العلــم قــال: »مــن بــّرت يمينــه، وصــدق لســانه، واســتقام 

قلبــه، وعــف بطنـُـه وفرجــه، فذلــك مــن الراســخين فــي العلــم«. نقلــه فــي الــدر المنثــور. 

وقــال يزيــد بــن ميســرة مــن أراد بعلمــه وجــه اهللّٰ أقبــل اهللّٰ بوجهــه ووجــوه العبــاد إليــه. 

ومــن أراد بعلمــه غيــر اهللّٰ صــرف اهللّٰ عنــه وجهــه ووجــوه العبــاد.

وهللّٰ در من قال :                 1 ]]]]

ال يطلبون العلم للتعليــــم ْ إني رأيت الناس في عصرنــــا 

وعدة للظلم و التغشـيــم إال مباهاة ألصحابـــــــه 

 وقــال الشــيخ زروق فــي شــرح القرطبيــة مــا نصــه: »وقــال ســفيان الثــوري: 1 0]]]

ــه.  ــه يُّتقــى اهللّٰ ب ــره ألن ــم غي ــى، وإنمــا فضــل العال ــه اهللّٰ تعال ــم ليّتقــى ب ــُم العل إنمــا يَتعّل

وقــال ســيدي أبــو العبــاس المرســي: الفقيــه مــن أفقــأ الحجــاب عــن عينــي قلبــه. وقــال 

العلــم  زيــادة  الحكمــاء:  وقــال  قــدرك.  تعــدو  ربَّــك وال  تعــرف  أن  العلــُم  الجنيــد: 

ــاً ازداد مــرارة.  علــى الرجــل الســوء كزيــادة المــاء فــي أصــول الحنظــل، كلمــا ازداد ريّ
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Fudayl (ö. 187/802) de şunu diyor: Âlim dinin tabibidir; dünya ise dinin has-
talığıdır. Tabip, hastalığı kendine çekerse başkasını ne zaman iyileştirebilir?”

[281] Mâlik ve başkalarından rivayet edildiğine göre Abdullah b. Selâm 
(ö. 43/663), Ka‘b’a; “İlmin ehli olan ilim erbabı (sahipleri) kimlerdir?” di-
ye sorunca o şöyle dedi: “İlmiyle amel edenlerdir.” “Doğru söyledin” dedi. 
“Peki, ilim öğrendikten sonra âlimlerin göğüslerinden onu yok eden şey ne-
dir?” diye sorunca da şu cevabı verdi: “Tamahtır.” [İbn Receb, 1408: 1/300]

[282] İbn Mâce, İbn Abbâs’tan Hz. Peygamber’in şöyle dediğini riva-
yet etmiştir: “Ümmetimden dinde ince kavrayış sahibi ve Kur’ân okuyan 
birtakım insanlar şöyle diyecekler: Yöneticilere (umerâ) gelip onların dün-
yasından nasipleniyoruz ve onların katında dinimiz (ilmimiz) sebebiyle 
izzet kazanıyoruz. Oysa bu olmaz. Tıpkı geven ağacından dikenden başka 
bir şey devşirilmediği gibi, aynı şekilde onlara yakın olmaktan da hiçbir 
ürün elde edilmez; sadece…” [İbn Mâce, “Mukaddime”, 23] Bu hadisin 
râvilerinden biri olan Muhammed b. Sabbâh şöyle diyor: Sanki Hz. Pey-
gamber, “sadece hatalar (elde edilir)” demek istiyor.

[283] İskender’in kelamından: Mutlu kişi (saîd) bizi tanımayan ve bi-
zim de kendisini tanımadığımız kimsedir. Onu tanıdığımız zaman onun 
gününü uzatır ve uykusunu kaçırırız. Bu, Yezid b. Muaviye’nin naklettikle-
rine benziyor. Yezid, arkadaşlarına bir gün sordu: “İnsanlardan hayatı en ra-
hat olan kimdir?” Cevaben, “Sensin, Ey Müminlerin Emiri!” dediler. “Du-
rum öyle değil.” dedi. “Öyleyse o, Müminlerin Emiri Muâviye’dir.” dediler. 
Yine, “Öyle değil.” deyince, onlar “Öyleyse Müminlerin emiri ne der?” 
diye sordular. Şöyle cevap verdi: “Hayatı en rahat olan insan, güzel bir eşi 
olup kendisi ondan, o da kendisinden hoşnut, ikisinin de sağlıklı azığı bu-
lunan, bizi tanımayan ve bizim de kendisini tanımadığımız bir adamdır.” 
Bu sözü edilen Yezid, çokça müstehcen şiire sahiptir. müslüman krallardan 
açıkça ilk şarap içen kişidir. Eğlencelere dalmış, Allah’ın haramlarını helâl 
saymıştır. Onun döneminde, Efendimiz Hüseyin (r.a.) katledildi, Medî-
ne-i Müşerrefe’nin saygınlığının çiğnendiği Harre Olayı meydana geldi. 
Şehir üç gün yağmalandı ve üç gün Mescid-i Nebevî’de namaz kılınama-
dı. Kureyşli muhacirlerden, ensardan ve ileri gelen insanlardan öldürülen 
adamların sayısı bin yedi yüze ulaştı; diğer insanlardan çocuk ve kadınlar 
dışında on bin kişi öldürüldü. O olaydan sonra Bedir ashabından kimse 
kalmadı. Ona lanet okunup okunmayacağı konusunda ihtilaf edilmiştir. 
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وقــال الفضيــل: العالــم طبيــب الديــن، والدنيــا داء الديــن، فــإذا كان الطبيــب يـــجّر الــداء 

إلــى نفســه فمتــى يبــرئ غيــره«.            

وروي عــن مالــك وغيــره أن عبــد اهللّٰ بــن ســام قــال لكعــب: »مــن أربــاب 1 1]]]

العلــم الذيــن هــم أهلــه؟ قــال: الذيــن يعملــون بعلمهــم. قــال: صدقــت. قــال: فمــا ينفــي 

العلــم مــن صــدور العلمــاء بعــد أن يعلمــوه. قــال: الطمــع«.

وروى ابــن ماجــه عــن ابــن عبــاس أن النبــي Ṡ قــال: »إن أناســا مــن أّمتــي 1 ]]]]

يتفقهــون فــي الديــن يقــرأون القــرآن، يقولــون: نأتــي األمــراء فنصيــب مــن دنياهــم، ونعتــز 

لهــم بديننــا، وال يكــون ذلــك كمــا ال يجتنــى مــن القتــاد إال الشــوك، كذلــك ال يجتنــي 

مــن قربهــم إال..«. قــال محمــد ابــن الصّبــاح أحــد رواة الحديــث: كأنــه يعنــي: الخطايــا. 

ومــن كام اإلســكندر: الســعيد مــن ال يعرفنــا وال نعرفــه، فــإذا عرفنــا أطلنــا 1 ]]]]

ــال لجلســائه يومــا: مــن  ــة ق ــن معاوي ــد ب ــا نومــه. ويشــبه هــذا مــا روى يزي يومــه وأطرن

أنعــم النــاس عيشــا؟ قالــوا لــه: أنــت يــا أميــر المؤمنيــن. قــال: ليــس األمــر كذلــك. قالــوا: 

ــا يقــول أميــر المؤمنيــن؟ قــال:  فأميــر المؤمنيــن معاويــة. قــال: ليــس كذلــك. قالــوا: فمـ

أنعــم النــاس عيشــا رجــل لــه امــرأة حســناء قــد رضيــت بــه ورضــي بهــا، لهمــا قــوت 

ــكاً، وهــو أول مــن  ــر الشــعر ُمَتَهّتِ ــا وال نعرفه.ويزيــد المذكــور كان كثي هنــي ال يعرفن

شــرب الخمــر جهــارا مــن ملــوك اإلســام، واتخــذ الماهــي، واســتحل محــارم اهللّٰ وفــي 

أيامــه قتــل ســيدنا الحســينى Ġ وكانــت وقعــة الحــرة التــي اســتبيحت المدينــة المشــرفة 

فيهــا. ونُهبــت ثاثــة أيــام وعطلــت الصــاة فــي المســجد النبــوي ثاثــة أيــام. وبلــغ عــدد 

القتلــى مــن قريــش المهاجريــن واألنصــار ووجــوه النــاس ألــف رجــل وســبعمائة رجــل 

ومــن ســائر النــاس عشــرة آالف رجــل ســوى النســاء والصبيــان ولــم يبــق بعدهــا بــدري. 

واختلــف فــي جــواز لعنــه. 
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[284] İsmâil b. Ulye (ö. 193/808) zekâtların yönetimini üstlendiğinde 
Abdullah b. Mübârek’in ona hitaben söylediği şu söz ne kadar güzeldir:

Ey ilmi, kendisi için yoksulların mallarını avlayan bir şahin yapan
Dini alıp götüren bir hile ile dünyanın kendisi için tuzak kurdun 

Mecnunlara deva olduktan sonra dünyanın mecnunu oldun
Nerede İbn Sirin ve İbn Avn’den geçmişte yaptığın rivayetlerin?

Ve eserleriyle ilim ve sultanların kapılarını terk etmeyi öğrenmen?
Zorlandım, çarem yok diyorsun sen, çamurda kaydı eşeği ilmin

[285] İbn Mes‘ûd’un, şöyle dediği naklediliyor: “Ne dersiniz! İçinde 
küçüklerinizin büyüdüğü ve büyüklerinizin ihtiyarladığı bir fitneye girersi-
niz ve o fitne kendine bir sünnet edinir ve şayet bir gün o fitne değiştirilirse 
‘Bu münkerdir’ (kabul edilemez şeydir) denilir.” “Bu durum ne zaman?” 
denilince şöyle cevap verdi: “Güvenilir (emin) olanlarınız azaldığı, yöneti-
cileriniz (umerâ) çoğaldığı, fakihleriniz azalıp kârileriniz çoğaldığı, dinden 
başka şey için derin kavrayış sahibi olmaya çabalandığı (tefakkuh), kendi-
siyle amel etmekten başka amaçla ilim öğrenildiği ve âhiret ameliyle dünya 
elde edilmeye çalışıldığı zaman.” [İbn Abdülber, 1422: 1/654. Tasarrufla] 
Bunu Abdürrezzâk, mevkuf olarak rivayet etmiştir. [Musannef, 20742]

[286] Şeyh Zerrûk el-Fâsî’nin (ö. 899/1493) el-İ‘âne kitabının sonun-
dan bir alıntı: “Olgunlaşmanın (kemal) ancak ilimle ve ilmi korumanın 
da sadece amel ile olduğu açık bir gerçektir. Hz. Îsâ’dan (a.s.) naklediliyor: 
Kim bilir ve onunla amel ederse en büyük melekût âleminde ‘büyük’ diye 
anılır. Yine ondan naklediliyor: Gidişi âhirete doğru olduğu hâlde dünyaya 
yönelen ve kendisine zarar veren şeyleri yarar verenlerden daha fazla arzu 
eden kimse, nasıl ilim ehlinden olabilir? İlmi, kendisiyle amel etmek için 
değil de (başkalarına) sözünü etmek için talep eden kimse, nasıl ilim ehlin-
den olabilir?” [Zerrûk, 1979:104]

[287] Biri şu şiiri söylemiş:

Dinle ubeydin (kulcuğun) sözünü, ilim ancak amel ettiğinde fayda verir
İlim amelsiz fayda verse elbette şeytan Cüneyd’in benzeri oluverir1

1 Şeytanın ilim sahibi olduğu yaygın bir kanaat olarak insanlar arasında dolaşıyor. Oysa Kur’ân’da ve 
Sahih Sünnet’te buna dair bir bilgi yoktur (çev.).
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ومــا أحســن قولــه، وهــو عبــد اهللّٰ ابــن المبــارك يـــخاطب إسمـــاعيل بــن ُعليــة 1 ]]]]

حيــن ولــي علــى الصدقــات :

يصطاد أموال المساكيـــن يا جاعل العلم له بازيــا  

بحيلة تـذهب بالديــــن احتـلَت للدنيا ولذاتهــا  

كنـَت دواًء للـمجانيــن فصرت مجنونا بهـا بعـدما  

عن ابن عون وابن سيريـن أيـن روايـاتك فيما مضى  

وتـرك أبـواب الساطيـن و درسـك العلم بـآثـاره  

زّل حماُر العلم في الطيـن تقول أْكِرهُت فما حيلتي  

وعــن ابــن مســعود أنــه قــال: »كيــف بكــم إذا ألبســتم فتنــة يربــو فيهــا الصغير، 1 5]]]

ويهــرم الكبيــر، وتتخــذ ســنّة. فــإن ُغّيــرت يومــا قيــل هــذا منكــر. قيــل ومتــى ذلــك؟ قــال: 

ــَه لغيــر الديــن،  إذا قــّل أمناؤكــم وكثــر أمراؤكــم، وقــل فقهاؤكــم وكثــر قراؤكــم وتُُفّقِ

ــَم لغيــر العمــل، والتمســت الدنيــا بعمــل اآلخــرة«. رواه عبــد الــرزاق موقوفــا. وتُُعّلِ

ومــن آخــر كتــاب اإلعانــة للشــيخ زّروق: »وقــد صــّح أنــه ال كمــال إال 1 ]]]]

ــه الســام: مــن علــم وعمــل  بالعلــم، وال ِحْصــَن للعلــم إال العمــل. وعــن عيســى علي

ذكــر فــي الملكــوت األعظــم عظيمــا. وعنــه أيضــا أنــه قــال: كيــف يكــون مــن أهــل العلــم 

مــن مســيره إلــى اآلخــرة، وهــو مقبــل علــى دنيــاه، ومــا يضــّره أشــهى إليــه ممــا ينفعــه. 

فكيــف يكــون مــن أهــل العلــم مــن طلــب العلــم ليتحــدث بــه ولــم يطلبــه ليعمــل بــه«. 

وأنشد بعضهم :1 ]]]]

عملت اسمع كام العبيـْد العـلـم ال ينفع إال إذا  

لكان ابليس نظير الجنيــْد لو ينفع العلم با عمـل  
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[288] Âriflerden biri şöyle diyor: “Yararlı bilgi, seni dünyan hakkında 
zahid kılan, âhiretine seni teşvik eden, korkunu artıran, seni Mevlâna ita-
ate yöneltip götüren, hevanın tasasından seni arındıran bilgidir.”[Münâvî, 
1356: 5/478] Biri de şöyle diyor: Yararlı bilgiler, hedefleri/gayretleri yük-
selten, hevaları engelleyen, şekki gideren bilgilerdir.

[289] Adamın biri, İbrahim b. Edhem’e sordu: “Allah, ‘Bana dua edin, 
icabet edeyim’ (Mümin (Ğafir) 40/60) buyuruyor. Nedir hâlimiz, dua edi-
yoruz, ama kabul edilmiyor!” İbrahim şöyle cevap verdi: “Beş şeyden dola-
yı.” “Nedir onlar?” diye sorunca da şöyle dedi: 

• Allah’ı tanıdınız; ama O’nun hakkını yerine getirmediniz. 
• Kur’ân’ı okudunuz, ama onun içindekilerle amel etmediniz. 
• ‘Resûlullah’ı seviyoruz’, dediniz; ama onun sünnetini terk ettiniz. 
• ‘İblisi lanetliyoruz’ dediniz ve ona itaat ettiniz. 
• Kendi ayıplarınızı bırakıp insanların ayıplarını gördünüz.” [İbn Ab-

dülber, 1422: 1/691]

[290] Fudayl’den naklediliyor: “Eğer ilim ehli kendilerine ikramda bu-
lunsalardı, ilmin hakkını gözetip korusalardı, ilmi Allah’ın koyduğu yere 
koysalardı, o durumda tiranların (ceberrutların) boyunları onların önünde 
eğilir ve bütün insanlar onlara tâbi olur, insanlar için onlar peygamberlerin 
konumunda olurlardı. Fakat onlar dünya ehli için kendilerini düşürdüler, 
dolayısıyla hor ve zelil oldular. Oysa biz Allah’a aitiz ve biz O’na döneceğiz 
[bkz Bakara 2/156] Bu ne büyük bir musibet!” [Ebşihî: 1/33]

[291] Kâdî Allâme Ali b. Abdülazîz el-Cürcânî’nin (ö. 392/1001), şu 
güzel şiiri:

Şayet ilim ehli ilmi korusalardı o da onları koruyuverirdi
İlme kendi içlerinde tazim etselerdi, o da onları yüceltirdi

Fakat ilmi küçümsediler de kendileri alçaldılar ve kirlettiler
Tamahlarıyla, ilmin hayat verdiğini; hatta ona kötülük ettiler.

[292] Âriflerden biri şöyle diyor: Bilen kimse amel etsin, cahil olan 
ise sorsun. Bugün amel günüdür hesap günü değil. Yarın ise hesap var-
dır, amel değil. İlim amelin rehberidir (imamıdır); amel ona tâbidir. 
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وقــال بعــض العارفيــن: »العلــم النافــع مــا زّهــدك فــي دنيــاك، ورغّبــك فــي 1 ]]]]

أخــراك، وزاد فــي خوفــك، وهــداك وبعثــك علــى طاعــة مــوالك، وصّفــك مــن كــدر 

هــواك«. وقــال بعضهــم أيضــا: العلــوم النافعــة مــا كانــت للّٰهمــم رافعــة، لألهــواء قامعــة، 

وللشــكوك صارفــة دافعــة. 

وقــال رجــل إلبراهيــم بــن أدهــم »قــال اهللّٰ عــز وجــل: ﴿…اْدُعو۪نـٓـي اَْســَتِجْب 1 ]]]]

َلُكــْم…﴾1 فمــا بالنــا ندعــو فــا يســتجاب لنــا! فقــال إبراهيــم: مــن أجــل خمســة أشــياء. 

قــال: فمــا هــي؟ قــال:

عرفتم اهللّٰ فلم تؤدوا حّقه،   •

وقرأتم القرآن فلم تعملوا بما فيه،   •

وقلتم نحب الرسول وتركتم سنته،   •

قلتم نلعن إبليس وأطعتموه،   •

وتركتم عيوبكم وأخذتم عيوب الناس«.  •

وعــن الفضيــل: »لــو أن أهــل العلــم أكرمــوا أنفســهم، ورعــوا للعلــم حقــه، 1 0]]]

، إذا لخضعــت لهــم رقــاب الجبابــرة، وانقــادت لهــم  وصانــوه وأنزلــوه حيــث أنزلــه اهللّٰ

جميــع النــاس، وكانــوا لهــم بمنـــزلة األنبيــاء، ولكنهــم حطُّــوا أنفســهم ألبنــاء الدنيــا، 

فهانــوا وذلــوا، فإنــا هللّٰ وإنــا إليــه راجعــون، أعِظــْم بهــا مصيبــة« . 

وللقاضي العامة علي بن عبد العزيز الجرجاني وقد أحسن :1 1]]]

ولو عظموه في النفوس لعظمـــا ولو أن أهل العلم صانوه صانهــم  

ُمحّياه باألطماع حتـــى تجهما ولكن أهانوه فهانوا ودنســـوا  

وقــال بعــض العارفيــن: مــن علــم فليعمــل، ومــن جهــل فليســأل، فاليــوم 1 ]]]]

عمــل وال حســاب، وغــدا حســاب وال عمــل، والعلــم إمــام العمــل والعمــل تابعــه. 

المؤمن:0] .  1
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Ana caddede yürümeyen, dosdoğru yola bizzat girmeyen kimse nasıl baş-
kasına nasihat eder, öğüt verir? Nasihat etse, öğüt verse ne çıkar! Onun 
öğüdü fayda vermez, nasihati kabul edilmez. Beğenilen ve şeriatın bildi-
rip teşvik ettiği niteliklere vâiz ve nasihat eden kişi bizzat sahip olmadığı 
zaman ne kadar da az yararlanılır o vâizin öğüdünden ve o nasihatçinin 
nasihatinden! Mev‘iza, kalpten çıkarsa kalbe etki eder. Marufu kendisi 
yapmadığı hâlde başkasına emreden ve kendisi yaptığı hâlde münkerden 
başkasını nehyeden kimse için Allah şiddetli azap hazırlamıştır. Bir şeyi 
tavsiye ettiğinde mutlaka onu ilk yapan olmak, bir şeyi yasakladığında 
da mutlaka onu ilk terk eden olmak, Hz. Peygamber’in (a.s.) nitelikle-
rindendir. Yüce Allah buyuruyor: “Siz Kitap’ı okuyup durduğunuz hâlde, 
insanlara iyiliği emredip kendinizi unutuyor musunuz? Aklınızı kullanmı-
yor musunuz?” [Bakara 2/44] Bu âyetin, Yahudiler hakkında indirildiği 
nakledilmiştir. Deniliyor ki çünkü onlar sadaka vermeye başkalarını teşvik 
ediyor ve kendileri cimrilik ediyorlardı. (Bu âyetteki) “Siz Kitap’ı okuyup 
durduğunuz hâlde” ifadesindeki kitap ile Tevrat kastedilmektedir. Onların 
niteliklerine sahip olan ve onların yaptıklarının benzerini yapanlar için bu 
âyette şiddetli bir tehdit bulunmaktadır. Yüce Allah’ın “aklınızı kullanmı-
yor musunuz?” ifadesi ise, büyük bir azarlamadır, yerici bir teşhir etmedir. 
Bunun anlamı şudur: İşlediklerinizin çirkinliğini ve yaptıklarınızın iğrenç-
liğini anlamıyor musunuz? Sanki o, sizi akılları giderilmiş hâle getirmiş. 
Çünkü akıl, bunu kabul etmez. 

[293] Bezzâr, Ebû Berze’den Hz. Peygamber’in (s.a.) şöyle dediğini ri-
vayet etmiştir: “İnsanlara iyiliği öğretip kendini unutanın misali, (gaz lam-
basındaki) fitil gibidir; kendini yakarak insanları aydınlatır.” [Heysemî, 
1407: 1/184] Taberânî’nin rivayetinde ise, “...kendini yakarak insanları 
aydınlatan lamba…” şeklindedir. [Taberânî, 1983: 1681] Hz. Peygamber 
(a.s.) şöyle buyuruyor: “Kim insanlara lider olmak için gayret ederse başka-
larına öğretmeden önce kendisine öğretmesi gerekir. O, diliyle eğitmekten 
önce ahlakıyla eğitmelidir. Nefsine muallimlik ve müeddiplik yapan, in-
sanlara muallim ve müeddip olandan daha fazla saygıyı hak eder.”

[294] Rivayet edilir ki adamın biri, Muhammed b. Vâsi‘’in (ö. 123 
veya 127/740 veya 744) yakınında otururdu. İbn Vâsi‘, bir gün onu arka-
daşlarına vaaz eder ve onları azarlarken işitti. Şöyle diyordu: “Ne oluyor 
bana! Görüyorum ki kalpler(iniz) haşyet (Allah’a derin saygı) duymuyor! 
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ومــن لــم يمــش علــى الجــادة وال ســلك بنفســه ســبيل االســتقامة كيــف ينصــح ســواه 

ــه، فقّلمــا ينتفــع  ــه وال تقبــل نصيحت ــره، وإن نصــح أو وعــظ ال تنفــع موعظت ويعــظ غي

بوعــظ الواعــظ، ونصــح الناصــح، إذا لــم يكــن متصفــا فــي نفســه بالصفــات الحميــدة 

المرضيــة والتــي نــدب إليهــا ]الشــرع1 حــّض عليهــا. فالموعظــة إذا خرجــت مــن القلــب 

وقعــت فــي القلــب. وقــد عّلــق الشــارع الوعيــد الشــديد علــى مــن أمــر بالمعــروف ولــم 

يفعلــه، ونهــى عــن المنكــر وفعلــه. ومــن صفاتــه عليــه الســام أنــه كان ال يأمــر بشــيء 

 إال وكان أول آخــٍذ بــه، وال ينهــى عــن شــيء إال وكان أول تــارك لــه، وقــال تعالــى:

﴿اََتْأُمــُروَن النَّــاَس ِباْلِبــّرِ َوَتْنَســْوَن اَْنُفَســُكْم…﴾1 روي أن هــذه اآليــة نزلــت فــي اليهــود، 

قيــل: ألنهــم كانــوا يحّضــون علــى الصدقــة ويبخلــون. وقولــه تعالــى ﴿َواَْنُتــْم َتْتُلــوَن 

اْلِكَتــاَب...﴾ يعنــي التــوراة. وفــي هــذه اآليــة وعيــد شــديد لمــن اتّصــف بصفاتهــم، 

وفعــل مثــل فعلهــم. وقولــه تعالــى: ﴿...اََفــَا َتْعِقُلــوَن﴾ هــذا توبيــخ عظيــم وتشــنيع 

ذميــم. والمعنــى أفــا تتفطّنــون لقبيــح مــا ارتكبتــم، وشــنيع مــا تعاطيتــم، كأنــه جعلكــم 

ــى هــذا.  مســلوبي العقــول، ألن العقــل يأب

وروى البــزار عــن أبــي بــرزة أن النبــي Ṡ قــال: »مثــل الــذي يعّلــم النــاس 1 ]]]]

ــة  ــي رواي ــاس وتحــرق نفســها«. وف ــى الن ــة تضــيء عل ــل الفتيل ــر وينســى نفســه مث الخي

للطبرانــي: »كمثــل الســراج يضــيء للنــاس ويحــرق نفســه«. وقــال عليــه الســام: »مــن 

أراد أن ينصــب نفســه للنــاس إمامــا فعليــه بتعليــم نفســه قبــل تعليــم غيــره، وليكــن تأديبــه 

بســيرته قبــل تأديبــه بلســانه، ومعلــم نفســه ومؤدبُهــا أحــّق باإلجــال مــن معلــم النــاس 

ومؤدبهــم«.

 وقــد روي أن رجــا كان يجلــس قريبــا مــن محمــد بــن واســع فســمعه ابــن 1 ]]]]

ــي أرى القلــوب ال تخشــع، ــا ل ــه ويوبّخهــم، وهــو يقــول: م ــا يعــظ أصحاب واســع يوم

تتمة اآلية: ﴿َواَْنُتْم َتْتُلوَن اْلِكَتاَب اََفَا َتْعِقُلوَن﴾. البقرة:]].  1
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Ne bu hâlim! Görüyorum ki gözler(iniz) yaş akıtmıyor, deriler(iniz) ürper-
miyor.” Bunun üzerine İbn Vâsi‘ ona şunu dedi: “Ey Abdullah! Bu toplu-
luğa sadece senin tarafından bir şeyler söylendiğini görüyorum. Gerçekten 
söz, kalpten çıktığı zaman kalbe yerleşir.” Hamdûn Kassâr’a (ö. 271/884) 
denildi ki “Ne dersin, selef-i salihînin sözü, neden bizim sözümüzden daha 
yararlı oluyor?” Şöyle karşılık verdi: “Çünkü onlar İslâm’ın izzeti, nefislerin 
kurtuluşu ve Rahmân’ın rızası için konuştular. Oysa biz, nefsin izzeti, dün-
yayı elde etmek ve takipçilerin kabul etmesi için konuşuyoruz.”

[295] Rivayet edilir ki Abdülmelik b. Mervân (ö. 86/705), bir gün 
hutbe okudu; vaaz yerine varınca da çok güzel yaptı. Bunun üzerine ora-
dakilerden bir adam kalkıp ona yöneldi ve şunları dedi: Ey melikler ger-
çekten sizler emrediyorsunuz ama siz emrettiklerinize uymuyorsunuz, neh-
yediyorsunuz ama siz kendiniz vazgeçmiyorsunuz. Bu durumda biz sizin 
kendinizdeki siretinize mi uyalım yoksa dillerinizdeki emrinize mi itaat 
edelim? Eğer ‘bizdeki siretimize uyun’ derseniz o takdirde Allah’tan kaçıp 
kurtulma ne zaman, nasıl ve nerede? Yarın O’nun huzurunda delil nedir? 
Yok eğer emrimize itaat edin ve nasihatimizi kabullenin derseniz, kendini 
aldatan kimse nasıl nasihat eder? Eğer nerede bulursanız hikmeti alın ve 
kimden işitirseniz nasihati kabullenin derseniz o zaman biz neye binaen 
işlerimizin yönetimini sizin boynunuza yükledik, kanlarımız ve mallarımız 
hakkında hükmü (yönetme yetkisini) size havale ettik? 

[296] Bu anlamda şu şiir söylenmiş:

Ey başkasına öğreten adam! Keşke bu öğretim kendin için olsa!

Hasta ve bitkine ilaç yazıyorsun ki onunla iyileşsin; sen hastasın oysa

Görüyoruz ki akıllarımızı rüştle ıslaha kalkışıyorsun, rüşdün olmadığı hâlde asla!

Nefsinden başla! Onu sapkınlığından uzaklaştır; vazgeçerse işte sen hakîmsin ha!

Benzerini yaptığın huydan başkasını nehyetme; bunu yaparsan büyük bir ardır sana!

[297] Bustî şunu demiş:

Gencin ilmi, kalbinin hidayetini, siretinin adaletini ve ahlâkının güzelli-
ğini artırmazsa
Ona bildir ki Allah onu mahrumiyete boğan ve hüznünü artıran bir fitneyi 
geçirir başına
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 ومــا لــي أرى العيــون ال تدمــع، والجلــود ال تقشــعر. فقــال لــه ابــن واســع: يــا عبــد اهللّٰ 

مــا أرى القــوم أوتــوا إال مــن ِقَبِلــَك، إن الذكــر إذا خــرج مــن القلــب اســتقّر فــي القلــب. 

وقيــل لحمــدون القصــار: مــا بــال كام الســلف الصالــح أنفــع مــن كامنــا؟ قــال: ألنهــم 

تكلمــوا لعــز اإلســام، ونجــاة النفــوس ورضــا الرحمــن، ونتكلــم لعــّز النفــس وطلــب 

الدنيــا وقبــول الخلــف.

 و ُروي أن عبــد الملــك بــن مــروان خطــب يومــا. فلمــا انتهــى إلــى موضــع 1 5]]]

الوعــظ فأحســن كل اإلحســان، فقــام إليــه رجــل مــن الحاضريــن فقــال: إنكــم أيهــا الملوك 

تأمــرون وال تأتمــرون، وتنهــون وال تنتهــون، أفنقتــدي بســيرتكم فــي أنفســكم أم نطيــع 

أمركــم بألســنتكم؟ فــإن قلتــم اقتــدوا بســيرتنا فــي أنفســنا، فأنـّـى وكيــف وأيــن المصيــر مــن 

، ومــا الحجــة غــدا بيــن يديــه؟ وإن قلتــم أطيعــوا أمرنــا واقبلــوا نصيحتنــا، فكيــف ينصــح  اهللّٰ

مــن يغــش نفســه؟ وإن قلتــم خــذوا الحكمــَة حيــث وجدتموهــا، واقبلــوا الموعظــة ممــن 

ــَة أمورنــا، وحكمناكــم فــي دمائنــا وأموالنــا؟  ســمعتموها، فعــاَم قلدناكــم أِزمَّ

وأنشدوا في المعنى:1 ]]]]

هــا لنفسك كان ذا التعليم يـا أيـها الرجـل المعلـم غيـره   

كيمـا يصح بـه وأنت سقيـم تصف الدواء لذي السقام وذي الضنا  

أبـدا وأنت من الرشاد عـديم ونـراك تصلح بـالرشاد عقولنـا   

فإذا انتهت عنه فأنت حكـيـم ابـدأ بنفسك فـانهها عن غيـها   

عــار عليـك إذا فعلت عظيـــم ال تـنه عـن خلق وتـأتي مثلـه   

وقال البستي :1 ]]]]

وسيرَته عدالً وأخاَقه حسـناَ إذا لم يزد علم الفتى قلَبه هـدًى   

تغشيه حرمانا وتُوِسُعه ُحزنـاَ فبشره أن اهللّٰ أواله فتنــــة   
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[298] Başkası da şunu demiş:

Vâizin öğütleri, önce kendi kalbi onları bellemedikçe kabul edilmez asla! 

Ey kavmim! Toplulukta söylediklerine muhalif bir vâizden daha zâlim kim ola!

Ki dünya âleme iyiliğini gösterir, tenhada kalınca muhalif olur Rahmân’a.

[299] Ebû Atâhiye şunu diyor:

Ey insanlara vaaz eden! Senin de yaptığın işlerini ayıplarsan suçlarlar seni
Tıpkı, örtmediği avreti insanlara göründüğü hâlde çıplağa elbise giydiren gibi

Biliyorsun şirkten sonra en büyük günah, her nefsin kendi kötülüklerine 
körlüğüdür
İnsanlarda gördüğü ayıpları tanıyıp kendisinde bulunan kusuru görme-

mesidir

[300] Yine Atâhiye’nin:

Bir işi ayıplarsan onu yapma sen

Akıl sahibi, kaçınır ayıpladıklarından

[301] Başkası şunu diyor:

Ne çirkindir bir vâizin zühd tavsiyesi ki
İnsanlara zühd öğütler, zahid olmaz kendisi

Şayet sadık olsaydı zühdü öğütlemesinde
Evi mescid oluverirdi gündüz ve gece

Dünyayı reddediyorsa nedir hâli
İnsanlardan istiyor bağış ve ihsanı

Oysa rızık kadere göre bölüştürülmüştür

O rızık için beyaz da siyah da çalışır durur

[302] Bir başkası şunu demiş:

Kişiyi yaptığından dolayı levmetme,
Senin benzeriyle ilgin olduğu hâlde
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حتـى يعيـها قلُبــه أوال مواعظ الواعظ لن تُْقَبا  

خـالف ما قد قالـه في الما يا قـوم من أظَلم من واعٍظ  

وخـالف الرحـمن لّما َخا اظـَهَر للعـاَلم إحسـانه  

وألبي العتاهية : 1 ]]]]

إذ عبَت منهم أمورا أنت تأتيَها يا واعظ الناس قد أصبحت ُمتَّهما  

للنــاس باديــة ما إن يواريهــــا كالملبس الثوب من ُعري وعورتُه  

في كل نفس َعَماها عن مســاويها وأعظم اإلثم بعد الشرك تعلُمـُه  

منهم وال تبصُر العيَب الذي فيها ِعرفانها بعيوب الناس تُبصُرها  

وله أيضا:1 00]]

وذو الّلّب مجتنبا ما يعيــــْب إذا ِعبــَت أمــرا فــا تأِتــــــِه  

وقال غيره : 1 01]]

يزّهد الناس وال يزهـــــُد ما أقبَح التزهيــد من واعـٍظ  

أضحى وأمسى َبْيُته المسجــد لو كان في تزهيده صادقـــاً  

يستمِنُح الناَس ويسترفــــد إن رفَض الدنيا فما َبــالُـُه  

يسعى له األبيُض واألسـود الّرزق مقسوم عـلى قــدر  

 وقــال غيــره:3 30]]

وأنت منسوٌب إلى ِمثِلــِه ال َتُلِم المرء على فعِلـِه  
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[303] Diğeri şunu demiş:

İlim, kendisiyle amel etmediğinde aleyhine delil olur
Ve cahili olduğun şeylerle de sayılmazsın mazur

Sana ilim ihsan buyurulmuş olduysa eğer
Kişinin sözünü ancak yaptıkları tasdik eder

[304] Ebû Hâzim (Seleme b. Dinâr, ö. 140/757), Süleyman b. Abdül-
melik b. Mervân halifeliği üstlendiğinde huzuruna girince aralarında şöyle 
bir diyalog geçti: 

– Ey Ebû Hâzim, ne oluyor bize? Niçin ölümden hoşlanmıyoruz? 

– Çünkü dünyanızı imar ettiniz ve âhiretinizi harap ettiniz. Dolayısıyla 
siz, bayındırlıktan harabeliğe geçmekten hoşlanmıyorsunuz. 

– Peki söyle bana Allah’ın huzuruna gelmek nasıldır?

– Ey Müminlerin Emiri! Muhsin (Allah’ı görüyormuşçasına kulluk 
eden, her yaptığını iyi ve güzel yapan) kişi, uzakta olup da ailesine gelen 
kişi gibi Allah’ın huzuruna gelir. Kötülük yapana gelince o, korkarak ve 
üzülerek efendisine gelen kaçkın köle gibi Allah’ın huzuruna gelir.

– Hangi amel daha üstündür? 

– Farzları yerine getirmek ve haramlardan kaçınmaktır.

– Hangi dua daha faziletlidir?

– Kalbi yanık kişinin, kendisine iyilik yapmış olana duasıdır.

– Hangi sadaka daha tamdır?

– Sağının verdiğini solunun bilmediğidir.

– Hangi söz daha faziletlidir?

– Kendisinden korkulan kimsenin yanında söylenen hak sözdür.

– Hangi insan daha âdildir?

– Allah’a itaatle amel eden ve insanlara onu gösterendir.
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وقــال اآلخر:1 ]0]]

عليك ولم تُعذر بما أنَت جاهُلْه إذا العلم لم تعمل به كان حجًة  

يُصّدُق قوَل المرِء ما هو فاعُلْه فــإن كنــت قــد أوتيــت علمــا فإنمــا  

ــي 1 ]0]] ــن ول ــن مــروان حي ــد الملــك ب ــن عب ــو حــازم علــى ســليمان ب ودخــل أب

الخافــة، 

فقال: »يا أبا حازم، ما لنا نكره الموت؟ 

مــن  النقلــة  تكرهــون  فإنكــم  آخرتكــم،  دنياكــم، وخربّتــم  قــال: ألنكــم عمرتــم 

الخــراب.  إلــى  العمــران 

؟  قال: فأخبرني كيف القدوم على اهللّٰ

فقــال: يــا أميــر المؤمنيــن، أمــا المحســُن فيقــدم علــى اهللّٰ كالغائــب يقــدم علــى أهلــه، 

وأمــا المســيء فيقــدم علــى اهللّٰ كالعبــد اآلبــق لســّيده، يأتــي مــواله خائفــا محزونــاً. 

قال: فأي األعمال أفضل؟ 

قال: أداء الفرائض، واجتناب المحارم. 

قال: فأي الدعاء أفضل؟ 

قال: دعاء الملهوف لمن أحسن إليه. 

قال: فأي الصدقة أوفى؟ 

قال: أن ال تعلم يُسراه ما أنفقت يمينه. 

قال: فأي القول أفضل؟ 

قال: كلمة حق عند من يُخاف. 

قال: فأي الناس أعدل؟ 

قال: من عمل بطاعة اهللّٰ ودل الناس عليها. 
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– Hangi insan en cahildir?

– Dünya karşılığında âhiretini satandır.

– Bana veciz biçimde öğüt ver!

– Seni nehyettiği yerde görmemesi veya sana emrettiği yerde seni bul-
ması suretiyle Rabbi’ni noksanlıklardan tenzih et ve O’na saygılı ol.

Bunun üzerine Halife (r.a.) ağladı. Arkadaşlarından bir adam ona, “Mü-
minlerin emirini ağlattın.” veya “Onu üzdün.” yahut buna benzer bir söz 
söyleyince de şöyle dedi: “Allah, bunu insanlara mutlaka açıklamaları ve 
onu gizlememeleri için peygamberlerden söz aldı.” dedi ve sonra çıkıp gitti. 
Halife ona ziynet eşyası gönderdi, ama o hemen geri çevirdi ve şunu dedi: 
“Onu sizin için hoş görmüyorum; böyleyken onu sizden nasıl alırım?”

[305] İmam (Ebû Abdullah Muhammed b. Abdülmelik) İlyurî (el-Gir-
natî ö. 832/1428) Bürde Şerhi’nde şunu söylüyor: “Eğer dersen ki ‘Âlime 
ilimden bir mesele sorulduğunda, o konuda Allah’ın hükmünü bilmesine 
rağmen kendi özelinde o hükme göre amel etmeyen bir âsi olduğu hâlde, bu 
sorun oluştuğunda ne yapmalıdır?’ Şunu derim: ‘O hususta Allah’ın hük-
müyle fetva vermesi gerekir. Şayet o konuda kendisinin yapmakta olduğuyla 
fetva verirse aldatmış, yanıltmış ve böylece hem eyleminde hem de sözünde 
Allah’a muhalefet etmiş, büyük bir günaha ondan daha büyük bir günah 
eklemiş olur. Zira şeriata iftira etmiş, şeriatın sahibi hakkında yalan uydur-
muş, kötülüğü büyük bir masiyet işlemiş olur ve insanlar arasında o masiyeti 
işlemek yaygınlaşır; dolayısıyla onun sebebiyle birçok insan sapıverir.’”

[306] “Sözü geçen hadisler, öncü bilginlerin (imamların) ki Allah 
onlardan razı olsun ve bizi onlardan yararlandırsın, sözleri aslında hak-
tır, onlarda hiçbir kuşku yoktur. Fakat onların genelleştirilmesi gerekmez. 
Onlar, sadece âriflerin yoluna ve saliklerin yöntemine işaret etmektedir. 
Şöyle ki onları genelleştirmek, ilmin ve ilim ehlinin terkedilmesine, ilmi 
taşıyanlar hakkında kötü zanna yol açar. Çünkü onların belirttiği niteli-
ğe sahip olanlar çok azdır, onlar binlerce asır içinde sayılı bireylerdir. Fu-
dayl (ö. 187/802), Cüneyd (ö. 297/909), Ebü’l-Hasan es-Seriy (ö. 251 
veya 253 veya 256/865 veya 867 veya 870), Ma‘ruf el-Kerhî (ö. 200/815) 
ve Ebû Süleyman ed-Dârânî (ö. 215/830) gibi. Onlara veren, yardım 
eden, onları güçlendiren Allah bütün noksanlıklardan münezzehtir. 
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قال: أي الناس أجهل؟ 

قال: من باع آخرته بدنياه. 

قال: أوعظني وأوِجْز. 

قال: نّزه ربك وعظّمه أن يراك حيث نهاَك، أو َيْفِقَدك حيث أمرك، 

فبكــى األميــر Ġ، فقــال رجــل مــن جلســائه: أبكيــت أميــر المؤمنيــن أو أحزنتــه أو 

كلمــة تشــبه هــذا. فقــال: قــد أخــذ اهللّٰ الميثــاق علــى األنبيــاء ليبيننــه للنــاس وال يكتمونــه، 

ثــم خــرج. فبعــث إليــه بحْلــي فــرّده. وقــال: ال أرضــاه لكــم فكيــف آخــذه منكــم«.

قــال: اإلمــام اإلْلُيــِري فــي شــرح البــردة: »فــإن قلــت فمــا يصنــع العالــم إذا 1 05]]

ُســِئل عــن مســألة مــن العلــم وهــو يعلــم حكــم اهللّٰ فيهــا. إال أنــه عــاص ال يعمــل بذلــك 

ــه الفتــوى بحكــم  ــة. قلــت يجــب علي ــزلت تلــك النازل الحكــم فــي خاّصــة نفســه إذا نـ

اهللّٰ فيهــا، وإن أفتــى بمــا هــو عامــل بــه فيهــا فقــد غــّش، وخــادع، وخالــف حكــم اهللّٰ فــي 

قولــه وفعلــه، وأضــاف معصيــة عظيمــة إلــى معصيــة أخــرى أعظــم منهــا، حيــث افتــات 

علــى الشــرع وكــذب علــى الشــارع، وتعاطــى معصيــة يعظــم شــرها، ويســري فــي النــاس 

العمــل بهــا، فيضــل بهــا خلــق كثيــر«.

 »ومــا تقــدم مــن األحاديــث وكام األئمــة رضــي اهللّٰ عنهــم ونفعنــا بهــم 1 ]0]]

حــق فــي نفســه ال شــّك فيــه، ولكــن ال ينبغــي أن يؤخــذ علــى عمومــه وإنمــا هــو إشــارة 

إلــى طريــق العارفيــن ومنهــج الســالكين، فــإن حملــه علــى عمومــه يــؤدي إلــى هجــران 

ــه ال يوجــد علــى الوصــف الــذي ذكــروه إال  ــه، ألن العلــم وأهلــه، وســوء الظــن بحملت
القليــل النــادر، وهــم أفــراد معــدودون فــي القــرون ذوات آالف اآلالف كالفضيــل 

وقّواهــم  وأعانهــم  أعطاهــم  مــن  فســبحان  ــِري ومعــروف والدارانــي.  والجنيــد والسَّ
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Onların dışındakilerin aşağılanması ve yerilmesi câiz değildir.” [Belğîsî, 
1309: 1/98] Ebû Abdullah Muhammed b. Yûsuf el-Mevvâk (ö. 897/1491), 
Sünenü’l-Mühtedîn adlı kitabında [s. 81. Tasarrufla] bir şeyler söyledikten 
sonra şunu diyor: “Kısacası, kişi bildiğiyle amel ederse Allah’a iki kez itaat 
etmiş olur; bilmez ve amel etmezse Allah’a karşı iki günah işlemiştir; bilip 
de bildiğinin gereğince amel etmezse, Allah’a bir taat etmiş ve bir de günah 
işlemiş olur. Şihâbuddin şöyle diyor: Bundan ortaya çıkıyor ki bilgi (ilim) 
bir nimettir, onunla amel etmek ise bir başka nimettir. Kul o ikisini Rab-
bi’nden ayrı ayrı ister, şöyle dua eder: Ey Allahım! Bana hakkı hak olarak 
göster ve ona tâbi olmayı bana nasip et. Bâtılı da bana bâtıl olarak göster 
ve ondan kaçınmam için bana yardım et.” 

[307] Ben de derim ki Ebû Mansûr ed-Deylemî’nin İbn Abbâs’tan 
naklettiği hadis, buna delalet etmektedir. Hz. Peygamber şöyle buyuruyor: 
“Âlimin günahı bir günahtır; cahilin günahı ise iki günahtır.” [Deylemî, 
1986: 3165] Bir rivayette buna şu eklenmiş: “Âlim, işlediği günah ameli 
için azap görür; cahil ise hem işlediği günah eylem için hem de öğrenme-
diği için azap görür.” [Münâvî, 1356: 3/565]

[308] Veli salih İmam Seyyid Muhammed es-Senûsî, Kübrâ şerhinde 
şunu der: “İlimden yararlanmak, Allah’ın yardımıyladır; ilimle amel ara-
sında aklî bir bağ yoktur. Çünkü bu, ilmin gerekliliğini ve şerefini geçer-
siz hâle getirmez.1 Âlimi muhalif davranmaya götüren şey ilim değil ki 
onun şerefine halel getirsin. Taklit de mukallidi uygun davranmaya iten 
şey değil ki onun şerefli olduğu iddia edilsin. Aksine gerçekte ilim, şa-
yet (Allah’ın) başarılı kılma durumu kendisine eşlik ederse âlimi uygun 
davranışa taşır. Sonra organlarıyla muhalif davranan bu âlim, uygun 
davranan mukallitten durum itibariyle daha iyidir. Çünkü âlimlerin ço-
ğunluğu, mukallidin imanının sahih olmadığına kanidir; dolayısıyla 
onun ameli yoktur. Gerçekten, ilimle birlikte az amel, ilimsiz çok amel-
den daha üstündür. Esasen, ilimden yoksun amelin hiçbir etkisi yoktur. 

1 Burada bilgi ile eylem arasındaki ilişki ıskalanır gibi gözükmektedir. Ezberlenen bilgiler (hazır malu-
mat kalıpları) ile anlamlı öğrenmeler olan bilgi arasındaki büyük fark dikkate alınmaksızın bir genel-
leme yapılmaktadır. Oysa, kişinin kendine mal ettiği anlamlı öğrenme ürünü bilgiler, onun tutum 
ve davranışlarını belirleyici role sahipken, ezber bilgilerin böyle bir etkisi söz konusu değildir. (Bu 
konuda bk. M. Ş. Aydın, Açık Toplumda Din Eğitimi, Nobel yayını, Ankara, 2011, s. 171 vd.; M. Ş. 
Aydın Din Eğitimi Bilimi, Kimlik yayını, Kayseri, 2017, s.126 vd.) (çev.)
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وال يجــوز أن يحتقــر مــن ســواهم وال أن يـُـَذمَّ مــن عداهــم« فقــد قــال المــواق فــي ســنن 

المهتديــن بعــد كام مــا نّصــه: »وبالجملــة فــإن عمــل المــرء بمــا علــم فقــد أطــاع اهللّٰ 

ــم يعمــل  ــم ول ــن وإن عل ــم يعمــل فقــد عصــى اهللّٰ معصيتي ــم ول ــم يعل ــن، وإن ل طاعتي

بمقتضــى علمــه فقــد أطــاع اهللّٰ ســبحانه طاعــة وعصــاه معصيــة. قــال شــهاب الديــن: 

فقــد حصــل مــن هــذا أن العلــم نعمــة والعمــل بــه نعمــة أخــرى يسألهمـــا العبــُد مــن ربّــه 

ــا وارزقنــي اتباعــه، وأرنــي الباطــل باطــا وأعنــي  مفرقيــن فيقــول: اللّٰهــم أرنــي الحــق حقًّ

علــى اجتنابــه«.

ــاس أن 1 ]0]] ــن عب ــو منصــور الديلمــي عــن اب ــدل لهــذا مــا أخرجــه أب قلــت: وي

ــة:  ــي رواي ــان«. زاد ف ــب الجاهــل ذنب ــب واحــد، وذن ــم ذن ــب العال ــال: »ذن ــي Ṡ ق النب

»العالــم يعــذب علــى ارتكابــه الذنــب والجاهــل يعــذب علــى ارتكابــه الذنــب وتــرك 

التعلــم «

ــراه: 1 ]0]] ــي الصالــح ســيدي محمــد السنوســي فــي شــرح كب ــال اإلمــام الول وق

، ألن هــذا ال يقــدح فــي  »االنتفــاع بالعلــم بيــد اهللّٰ وليــس بيــن العلــم والعمــل ربــط َعْقِلــيٌّ

وجــوب العلــم وال فــي شــرفه. وليــس العلــم هــو الــذي حمــل العالــم علــى المخالفــة 

حتــى يُقــدَح فــي شــرفه وال التقليــد هــو الــذي حمــل المقلــد علــى الموافقــة حّتــى 

يُّدعــى شــرُفه، بــل إنمــا يحمــل العلــم فــي الحقيقــة لــو صاحبــه التوفيــق علــى الموافقــة، 

ثــم هــذا العالــم المخالــف بالجــوارح أحســن حــاال مــن المقلــد الموافــق؛ ألن المقلــد 

ــم  ــُل العمــل مــع العل ــه عمــٌل. ولقلي ــا يكــون ل ــه، ف ــال الجمهــور بعــدم صحــة إيمان ق

أفضــل مــن كثيــر العمــل بــا علــم، بــل ال أثــر للعمــل الخالــي عــن العلــم أصــا.
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Hıristiyan rahipler ve onlar gibi olan cahiller, dünyada kendilerine çok şid-
detli baskı uyguladılar. Bununla birlikte âhirette onlara bunun hiçbir yara-
rı olmayacaktır. Sonra biz, muttakilerin rehberi olan Allah dostları (evliya) 
meşayihin, müslümanların imamları olan âlimlerin çoğunun sahip olduk-
ları güzellikleri, amelleri ve onların ilimlerini, sonra her cahil ve bidatçının 
dinden işine geldiği gibi alma arzusu kesilinceye kadar o ilimleri öğreterek, 
yazarak ve her bozguncuyla mücadele ederek çevreye yaymalarını sayıver-
sek, mutlaka onların en basit bir soylu davranışında müslümanların ço-
ğunun amellerinin tümü kaybolur (görünmez hâle gelir). Ancak, ilim eh-
linden olmadıkları hâlde onlara benzeyenlerin ortalıkta görülür olması ve 
ilim ehlinin hakikat üzere olmalarının izzeti var ya işte bu, müslümanların 
geçmişteki imamlarının menkıbelerini bilmeyen kişide, ilimde derinleşmiş 
âlimleri zikretme bağlamında (Allah onlardan razı olsun ve onlarla bizi ya-
rarlandırsın), halktan kendini ibadete vermiş olanlardan söz etme cesareti 
oluşturmuştur. 

[309] Bil ki ilimle uğraşmak, her hâlükârda tembellikten ve cahillik-
ten daha üstündür. Çünkü cahilliğin zararları çoktur. Zira cahil, kendisi-
ne kapalı görünen kötülüklerin hakikatlerini anlayamaz, onda saklı olan 
etkenleri bilemez. Aksine, masiyetleri taat olarak görür ve onların taatler 
ve Allah’a yaklaştıran ibadetler olduğuna inanması sebebiyle yanlış yapar. 
Bu ise, dünya ve âhirette azabı gerektiren büyük bir musibettir. Bozuk 
niyetlerle ilim okumaktan nehyetme ve bundan sakındırma konusunda 
üstadların söylediklerinin hepsiyle onların kast ettikleri şey, okumayı terk 
etmek ve ondan yüz çevirmek değildir. Farz-ı ayn veya farz-ı kifaye olarak 
ilim müslümanlardan talep edilmiş olduğu hâlde bu nasıl olabilir ki? Bu 
nedenle, onların bundan maksatları, ilim tahsil etme konusunda niyeti ıs-
lah etmek ve ilimde ihlası elde etmek amacıyla yoğun çaba göstermek için 
dikkatleri çekmektir, uyarmaktır.” 

 



209Bülûğu Aksa’l-Merâm

5

10

15

ــا  ــان النصــارى ومــن فــي معناهــم مــن الجهلــة علــى أنفســهم فــي الدني وقــد شــدد رهب

تشــديدا عظيمــا، ومــع ذلــك ال ينفعهــم شــيئا فــي اآلخــرة. ثــم لــو جئنــا ِبَعــّدِ المحاســن 

واألعمــال التــي اتصــف بهــا أكثــر العلمــاء مــن أئمــة المســلمين، ومشــايخ األوليــاء الذين 

هــم قــدوة المتقيــن، ومــا لهــم مــن العلــوم، ثــم بثّهــا تعليمــا وتأليفــا وجهــادا لــكل مبطــل، 

حتــى انقطــع مــن كل جاهــل ومبتــدع التشــوق إلــى االختــاس مــن الديــن، لغــاب فــي 

أدنــى مكرمــة لهــم جميــع أعمــال عامــة المســلمين. لكــن مشــاهدة المتشــبهين بأهــل 

العلــم، وليســوا منهــم، وعــزة وجــود أهــل العلــم علــى الحقيقــة، هــي التــي جّســرت 

الجاهــل بمناقــب مــن مضــى مــن أئمــة المســلمين علــى ذكــر مترّهبــي العامــة فــي معــرض 

ذكــر العلمـــاء الراســخين فــي العلــم رضــي اهللّٰ عنهــم ونفعنــا بهــم. 

ــة والجهــل علــى كل حــال 1 ]0]] واعلــم أن االشــتغال بالعلــم أفضــل مــن البطال

لكثــرة مفاســد الجهــل، ألن الجاهــل ال يطلــع علــى حقائــق مــا هــو متلبــس بــه مــن 

المســاوئ، وال يعــرف مــا هــو منغمــس فيــه مــن الدعــاوي، بــل يــرى المعاصــي طاعــات، 

ويغلــط باعتقادهــا طاعــات وقربــات، وهــذه داهيــة كبــرى، موجبــة للعقــاب دنيا وأخرى. 

ــر مــن  ــات الفاســدة والتحذي ــم بالني ــراءة العل وكل مــا ذكــره الشــيوخ فــي النهــي عــن ق

ذلــك، فليــس مرادهــم بــه تــرك قراءتــه واإلعــراض عنــه، كيــف وهــو مطلــوب علــى جهــة 

التعييــن أو الكفايــة، وإنمــا مرادهــم بذلــك التنبيــه واإليقــاظ إلصــاح النيــة فــي قراءتــه 

واالجتهــاد فــي تحصيــل اإلخــاص فيــه«. 
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DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

ÖĞRETMENİN AHLÂKÎ DEĞERLERİ (ÂDÂBI)

[310] Öğretmenin (muallimin) ahlâkî değerleri çoktur. Şeyh Dâvûd 
Mısrî (ö. 902/1496), Şerhu’r-Risâle’nin sonunda şöyle diyor: “Bu ahlâkî 
değerlerin en önemlilerinden başlıcaları şunlardır: Öğretmenin ilmiyle 
yüce Allah’ın rızasını amaçlaması ve şeriatın belirtip kendilerine insanları 
yönlendirdiği güzel nitelikleri, beğenilen dostlukları, Allah’ın razı olduğu 
huyları ahlâk edinmesidir: Zühd, cömertlik, hayâsızlık sınırına varmaksı-
zın güler yüzlülük, hilm, sabır ve bayağı kazançtan, ayaklarına gitmek ve 
kendileri için ayağa kalkmak suretiyle dünya uşaklarına tazim etmekten 
uzak durmak gibi. Şunlar da öğretmenin ahlâkî değerlerindendir: 

• Allah’a derin saygı ve içtenlikle itaat, ruh dinginliği, vakar, ilmiyle 
amel eden âlimler ve salih yoksullardan dindarlara mütevazı olma ve 
bunların benzerlerini özümseyip sürdürmek. 

• Bir mesele öğretmek veya hayırlı bir işe kendilerini yöneltmek gibi 
istenilen veya dinî bir yarar ve benzeri amaçlar dışında avama olabil-
diğince mesafeli durmak.

• Gülmekten, çok şaka yapmaktan özellikle de ilim müzakere edilir-
ken kaçınmak.

• Kirleri ve kötü kokuları gidermek suretiyle temiz olmaya gayret et-
mek, sakalı taramak ve benzerleri gibi gizli ve açık şer’î ahlâk ilkele-
rini sürekli yerine getirmek.

Yine şunlar, öğretmenin en önemli ahlâkî değerlerindendir:

1. Kalbî Hastalıklardan Korunma

[311] Riyâdan, hasetten, kendini beğenmekten, kendinden derecelerce 
aşağıda olsalar bile insanları hor ve hakir görmeden kaçınmak. Bunlar, ba-
yağı nefislere ve ölü kalplere sahip olanların duçar olacakları hastalıklardır. 
Allah, bizi bunlardan korusun. Denilmiştir ki riyâyı yok etmenin yolu, 
kendisine halkın gerçekten yarar sağlayamadığı gibi zarar da veremediğini 
bilmektir. Böylece onları gözetmekle meşgul olmamak suretiyle kişi ken-
dini yormaz, dinine zarar vermez, amelini boşa çıkarmaz, Allah’ın öfkesini 
kazanmaz, rızasını kaçırmaz. 
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الباب الرابغ

 في آداب المعلمين

وهــي كثيــرة. قــال الشــيخ داود المصــري فــي آخــر شــرح الرســالة: »ومــن 1 10]]

أهمهــا: أن يقصــد بعلمــه وجــه اهللّٰ تعالــى. وأن يتخلــق بالصفــات الجميلــة، والخــال 

الحميــدة، والّشــيم المرضيــة، التــي َوَرَد الشــرُع بهــا، وحــّث عليهــا، وأرشــد إليهــا، مــن 

الزهــد والســخاء وطاقــة البشــر مــن غيــر خــروج إلــى حــد الخاعــة، والحلــم والصبــر 

والّتنـــزه عــن دنــّي االكتســاب، وعــن تعظيــم أبنــاء الدنيــا بالمشــي إليهــم، والقيــام لهــم. 

ومنهــا: مازمــة الــورع والخشــوع، والســكينة والوقــار والتواضــع ألهــل الديانــة   •

مــن العلمــاء العامليــن، والفقــراء الصالحيــن، ونحــو ذلــك. 

ومنهــا: مـــجانبة العــوام مــا أمكــن إال لمنفعــة دينيــة، أو مرجــّوة مــن تعليم مســألة،   •

أو إرشــاد إلــى فعــل خيــر ونحــو ذلــك. 

ومنهــا: اجتنــاب الضحــك، واإلكثــار مــن المــزاح، السيمـــا عنــد التذاكــر فــي   •

العلــم. 

ومنهــا: مازمــة اآلداب الشــرعية الظاهــرة والخفيــة، كالتنظــف بإزالــة األوســاخ،   •

وإزالــة الروائــح الكريهــة، وتســريح اللحيــة، ونحــو ذلــك. 

ومــن أهمهــا أيضــا: اجتنــاب الريــاء والحســد واإلعجــاب واحتقــار النــاس 3 11]]

وإن كانــوا دونــه بدرجــات. وهــذه أمــراض يبتلــى بهــا أصحــاب األنفــس الخسيســة، 

والقلــوب المّيتــة، أعاذنــا اهللّٰ مــن ذلــك. قالــوا: وطريقــة نفــي الريــاء، أن يعلــم أن الخلــق 

ال ينفعونــه، وال يضّرونــه حقيقــة، فــا يتشــاغل بمراعاتهــم، فيتعــب نفســه ويضــر دينــه/

ويـــحبط عملــه، ويرتكــب ســخط اهللّٰ تعالــى، ويفوتــه رضــاه. 
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[312] Kendini beğenmeyi yok etmenin yolu da, ilmin Allah’tan bir lutuf 
olduğunu, kendisinin Allah’a rağmen hiçbir şeye sahip olmadığını, aldıkla-
rının da verdiklerinin de Allah’ın olduğunu ve sahip olduğu her şeyin belirli 
bir süresinin olduğunu bilmektir. İcat edemediği, mâliki olmadığı ve devam 
edeceğinden kesinlikle emin olmadığı hiçbir şeyle övünmemek gerekir.

[313] İnsanları hor görmenin yok edilmesinin yöntemi ise, Allah’ın 
bizi edeplendirdiği şu âyetlerle edeplenmektir: “…Öyleyse kendinizi gü-
nahlardan arınmış, tertemiz görmeyin. Allah, kimin en fazla takvâ sahibi 
olduğunu en iyi bilendir.” [Necm 53/32] “Doğrusu Allah katında sizin en 
üstün olanınız, en fazla takvâ sahibi olanınızdır.” [Hucurat 50/13] Kendin-
den aşağıda gördüğü kimse, belki kendisinden daha fazla Allah’a karşı tak-
vâ sahibidir, daha temiz kalplidir, daha hâlis niyetlidir, daha temiz amele 
sahiptir. Üstelik ne ile hayatının son bulacağını da bilmemektedir. Her tür 
hastalıktan kurtulmayı Allah’tan diliyoruz.

2. Allah’ın Murâkabesini Unutmama

[314] Kur’ân okumaya, nafile namazlara, oruca ve bu ikisinden başka 
ibadetlere devam ederek gizli ve aşikâr Allah’ı göz önünde bulundurma 
(murakabe etme).

3. Herkesten Öğrenmeyi İçtenlikle Sürdürme

[315] Yaşça, soyca veya şöhretçe kendinden aşağıda olan kimseden ilim 
öğrenmekten rahatsızlık duymamak. Saîd b. Cubeyr şöyle diyor: Kişi öğ-
rendiği müddetçe âlimdir. Öğrenmeyi bıraktığı ve kendinin artık bundan 
müstağni olduğunu zannettiği anda o, olabilecek en cahildir. Kadı Abdul-
vehhâb b. Ali (ö. 462/1069) şöyle diyor: Şunlar âlimin huylarındandır: 
Zamanını tanıması, kendi durumuyla ilgilenmesi, dilini koruması, arka-
daşlarına karşı dikkatli olması. Öteden beri insanlara sadece tanıdıkları ezi-
yet etmiştir. Aldanan kişi, insanların övgüsüyle aldanmış olandır. Cahil ise, 
kendisi hakkında bildiklerinin aksi yönde öven kimseleri doğrulayandır.” 
Üstad Dâvûd’un sözü burada sona erdi.

[316] Derim ki bu üstad Dâvûd, “Öteden beri insanlara sadece tanı-
dıkları eziyet etmiştir.” sözünde haklıdır ve şairin şu sözü ona işaret etmek-
tedir:
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وهــو 1 ]1]]  ، اهللّٰ مــن  فضــل  العلــم  أن  يعلــم  أن  اإلعجــاب،  نفــي  وطريقــة 

معــه عاريــة، فــإن هللّٰ مــا أخــذ، ولــه مــا أعطــى، وكل شــيء عنــده بأجــل مســّمى، 

ــن  ــى يقي ــه، وال هــو عل ــكا ل ــَس مال ــخترعه، ولي ــم يـ فينبغــي أن ال يعجــب بشــيء ل

ــه.  مــن دوام

تعالــى:1 ]1]] قــال  بــه  اهللّٰ  أدبنــا  بمــا  التأديــب  االحتقــار،  نفــي   وطريقــة 

 ِ ــَد اهللّٰ ــُم ِبَمــِن اتَّٰقــى﴾1. وقــال تعالــى: ﴿ِانَّ اَْكَرَمُكــْم ِعْن ــَو اَْعَل ٓــوا اَْنُفَســُكْم ُه ــَا تَُزكُّ ﴿َف

اَْتٰقيُكــْم…﴾] فربمــا يكــون هــذا الــذي يــراه دونــه أتقــى منــه هللّٰ عــز وجــل، وأطهــر 

قلبــا، وأخلــص نيــة، وأزكــى عمــا، ثــم ال يــدري ِبــَم يُـــْخَتُم لــه. نســأل اهللّٰ العافيــة مــن 

كل داء.

ومــن أهمهــا: دوام مراقبتــه هللّٰ عــز وجــل فــي ســره وعانيتــه، محافظــا علــى 3 ]1]]

قــراءة القــرآن، ونوافــل الصــاة والصيــام، وغيرهمــا.

ومنهــا: أن ال يســتنكف عــن التعلــم ممــن هــو دونــه، فــي ســّن أو نســب 3 11]]

أو شــهرة، فقــد قــال ســعيد بــن جبيــر: ال يــزال الرجــل عالمــا مــا تعّلــم، فــإذا تــرك 

التعّلــم، وظــّن أنــه قــد اســتغنى فهــو أجهــل مــا يكــون. قــال القاضــي عبــد الوهــاب: ومــن 

شــيم العالــم، أن يكــون عارفــا بزمانــه، مقبــا علــى شــأنه، حافظــا للســانه، محتــِرزاً مــن 

إخوانــه. فلــم يــؤذ النــاس قديمــاً إال معارُفهــم. والمغــرور مــن اغتــر بمدحهــم، والجاهــل 

مــن صدقهــم علــى خــاف مــا يعــرف مــن نفســه«. انتهــى كام الشــيخ داود.

قلــُت: وقــد صــدق هــذا الشــيخ فــي قولــه: »فلــم يــؤذ النــاس قديمــا إال 1 ]1]]

معارفهــم«، ويــدل علــى ذلــك قــول الشــاعر:

النجم: ]].  1
الحجرات: ]1.  [
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Allah hayrını versin her bir kimsenin ki aramızda yoktur 
Onunla herhangi bir muhabbet ve o bizi tanımamaktadır

Bana ne bir sıkıntı ulaştı, ne de bir eza dokundu insanlardan
Dokunduysa, sadece benim kendisini tanıdığım delikanlıdan

[317] Bir başkası şunu demiş:
Tanımadığın kimsenin az olur sana eziyeti
Asıl sana ülfet etmiş arkadaştan koru kendini

Seçtiğin kimsenin sevgisine olma kesin kani
Kendisini seçtiğin nice arkadaş harcar seni

[318] Bir başkası ise şöyle der:

Allah seni korusun seçtiğin kimsenin kötülüğünden
Güvendiğin ve tanıdığın kimsenin zarar vermesinden

İnsanların hepsi ölüdürler senin katında
Kendilerine güvendiğin tanıdıkların müstesna

Arkadaş veya yakından kendini koru!
Başkaları hakkında istediğin gibi ol daima.

[319] Üstad, “Aldanan (mağrur), insanların övgüsüyle aldanmış olan-
dır.” sözünde de haklıdır. 

[320] Şair şöyle diyor:

Ey kendisini ölçüsüzce övücüsünün aldattığı cahil!
Seni övenin cahilliği, kendini bilmene galip gelmesin

O över ve konuşur yoksun olarak ilimden ve bilgiden
Oysa sen kendi rütbelerinin mahsulünü en bilensin

[321] Üstad’ın “Kendinden yaşça, soyca veya şöhretçe aşağıda olan 
kimseden ilim öğrenmekten rahatsızlık duymamak da öğretmenin 
âdâbındandır.” sözüne gelince, Süfyân b. Uyeyne’nin (r.a.) şöyle dediği 
rivayet olunmuştur: İlim talep etmeye insanların en fazla ihtiyaç duya-
nı, onların en âlimidir. Çünkü onun hatası, en çirkindir. [İbn Abdül-
ber, 1422: 1/407] Buhârî’de, Hz. Ömer’in şöyle dediği rivayet edilmiş-
tir: “Başkan (veya önde gelen kişi) olmadan önce dinde derin kavrayış 
sahibi olunuz.” [Buhârî, “İlim”, 15] İbn Hacer bu sözle ilgili şöyle der: 
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وال بينــه ودٌّ وال يَتَعـــّرُف جزى اهللّٰ خيرا كل من ليس بيننـا  

من الناس إال من فتًى كنُت أعرف! فما نالني هّم وال مّسنــي أذًى  

وقال اآلخر:1 ]1]]

فتحّفظ من صديــق َيْألُفــْك قّلما يؤذيك من ال يعرُفـــْك  

كـم صديٍق تصطفيه يُْتِلُفــْك ال تثـق بالود ممـــن تصطفي  

وقال اآلخر :1 ]1]]

وضرَّ مِن اعتمدَت ومن عرفـتاَ كفاك اهللّٰ شرَّ مـن اصطفيَتا  

معارفك الذيـــن لهم ركنتاَ جميع الناس موتـى عنـدك إال  

وكن في الغير]دهرك1 كيف شئتا تحفْظ من صديـق أو قريــب  

وصدق أيضا في قوله: والمغرور من اغتر بمدحهم. 1 ]1]]

قال الشاعر: 1 0]]]

ال يغلبن جهُل من اطراك علمك بـْك يا جاها غره إفـراط مادحـه  

وأنت أعَلُم بالمحُصول من ُرَتِبـْك أثنى وقال با علـم ومعرفـٍة  

وقولــه: »َوِمْنَهــا، أن ال يســتنكف عــن التعلــم« إلــخ. ُرِوَي عــن ســفيان بــن 1 1]]]

عييــن Ġ أنــه قــال: أحــوج النــاس إلــى طلــب العلــم أعلُمهــم، ألن الخطــأ منــه أقبــح. 

وفــي البخــاري عــن عمــر Ġ أنــه قــال: »تفقهــوا قبــل أن تســّودوا«. وقــال ابــن حجــر:
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“İnsanların bakışlarının yöneldiği itibarlı veya önde gelen kişiler olmadan 
önce, küçükken ilim öğreniniz. Şayet bundan önce ilim tahsil etmezseniz, bü-
yüdükten sonra ilim öğrenmekten utanırsınız. Dolayısıyla cahiller olarak ka-
lıp ilmi sizden daha küçük olanlarınızdan alırsınız.” [İbn Hacer, 1379: 1/166]

[322] Ebû Ya‘lâ, Müsned’inde Câbir’den (r.a.) Resûlullah’ın (s.a.) şöyle 
buyurduğunu nakletmiştir: “İnsanların en âlimi, insanların ilmini kendi 
ilmine katandır. Her ilim sahibi, açtır.” [Ebû Ya‘lâ: 1404:2183] 

[323] Hz. Ömer de şöyle diyor: “Âlimlerin mütekebbirlerinden ol-
maktan sakınınız ki ilminiz, cahilliğinizle (kötü amellerinizle) birlikte ol-
masın.” [Ahmed b. Hanbel, Kitâbü’z-Zühd ]

[324] Ebû Hâzim şöyle diyor: “Geçmişte âlim, ilim bakımından ken-
dinden daha iyisiyle karşılaştığı zaman ondan öğrenir; kendi benzeri olanla 
karşılaştığında onunla müzakere eder; kendinden daha aşağıda olanla kar-
şılaştığında ise ona karşı büyüklenmezdi. Zamanımızda ise durum şöyle 
oldu: Âlim, kendinden üstün biriyle karşılaştığında ilişkiyi kurmaz; o ka-
dar ki ona ihtiyacı yokmuş gibi kendini ondan saklar. Kendi benzeriyle 
karşılaştığında onunla müzakere etmez ve kendinden aşağıda olanla karşı-
laştığında ise, ona karşı büyüklenir.” [Karâfî, 2001: 1/34] 

[325] Bir şiirde şöyle demişler:

Âlim ol ve razı ol ayakkabıları dizmeye
Olgunlaşmadan önce olma baş köşede

Techizat olmaksızın öne çıkarsan
O dizme işini laf dizme hâline sokarsın

[326] Derim ki: “İlmi, sadece noksanlıktan uzak olan Allah kuşa-
tır. Hz. Peygamber (s.a.) şöyle buyurmuştur: “Kişi, ilim peşinde olduğu 
müddetçe âlimdir bildiğini zannettiği zaman cahil oluverir.” [Gazzâlî, 
1997: 1/59] Rivayet edilir ki Mukâtil b. Süleyman, bir gün kendisin-
de ilmin gururu olduğu hâlde şöyle dedi: Bana arşın altından yerin en 
aşağısına kadar sorun. Bunun üzerine adamın biri ona yönelip şöy-
le dedi: Sana arşın altından da, yerin en altından da sormayacağız. Sa-
na sadece yeryüzünde olanı soracağız. Onu da Allah, Kitabı’nda dile 
getirmiş: Ashab-ı Kehf ’in köpeğini bize haber vermektedir. Onun ren-
gi neydi? Böylece onu susturdu. Bir başka âlim de aynı şekilde konuştu: 
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 »تعلمــوا صغــارا قبــل أن تصيــروا رؤســاء منظــورا إليكــم، فــإن لــم تتعلمــوا قبــل ذلــك، 

اســتحييتم أن تتعلمــوا بعــد الكبــر، فبقيتــم جّهــاال، تأخــذون العلــم مــن أصاغركــم«.

وأخــرج أبــو يعلــى فــي مســنده عــن جابــر Ġ أن رســول اهللّٰ Ṡ قــال: 1 ]]]]

»أعلــم النــاس مــن يجمــع علــم النــاس إلــى علمــه. وكل صاحــب علــم غرثــان«. 

وقــال عمــر أيضــا: »إياكــم أن تكونــوا مــن جبابــرة العلمـــاء فــا يقــوم 1 ]]]]

بجهلكــم«. علمكــم 

 وقــال أبــو حــازم: »كان العالــم فيمــا مضــى إذا لقــي مــن هــو خيــر منــه 1 ]]]]

فــي العلــم يأخــذ عنــه، وإذا لقــي مــن هــو مثلــه ذاكــره، وإذا لقــي مــن هــو دونــه لــم 

ــى  ــه حت ــه انقطــع عن ــا إذا لقــي مــن هــو فوق ــي زمانن ــر ف ــم صــار األم ــه. ث ــر علي يتكب

يــوّري مــن نفســه، أنــه غيــر محتــاج إليــه، وإذا لقــي مــن هــو مثلــه لــم يذاكــره، ومــن 

هــو دونــه تكبــر عليــه«.

 وأنشدوا:1 5]]]

وال تكن في الصدر قبل الكمـــاْل كن عالما وارض بصّف النّعــاْل 

صّيرت ذاك الّصف صــّف المَقـاْل فإن تصدرت با آلـــــٍة  

 قلــُت: »وال يحيــط بالعلــم إال اهللّٰ ســبحانه. قــال عليــه الصــاة والســام: 1 ]]]]

»ال يــزال الرجــل عالمــا مــا طلــب العلــم، فــإذا ظــّن أنــه قــد علــم فقــد جهــل«. يُــــروى 

اســألُوني عمــا تحــت  العلــم:  أبهــُة  يومــا وقــد دخلتــه  قــال  بــن ســليمان  أن مقاتــل 

ــا نســألك عمــا تحــت العــرش،  ــال: م ــه رجــل فق ــام إلي ــرى. فق ــى أســفل الثّ العــرش إل

وال أســفل الثــرى، وال نســألك إال عمــا كان فــي األرض، وذكــره اهللّٰ فــي كتابــه: أخبرنــا 

عــن كلــب أصحــاب الكهــف، مــا كان لونــه؟ فأفحمــه. وقــال عالــم آخــر كذلــك:
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Arştan ferşe kadar bana sorun! Bunun üzerine adamın biri ona şöyle dedi: 
Sana karıncanın bağırsaklarını soruyorum. Bağırsakları karıncanın üst ya-
rısında mı, yoksa alt yarısında mı? Bilmiyorum, dedi ve böylece onu sus-
turmuş oldu.” [Belevî, 1985: 1/14]

[327] Kâmil şeyh Muhyiddin İbnü’l-Arabî (ö. 638/1240), kendinden 
söz ederek naklediyor: Bir gün okyanusta gemiye binmişken rüzgâr kuvvet-
le esmeye başlamış. Bunun üzerine Şeyh, “Ey deniz! Sakin ol. Çünkü senin 
üstünde bir ilim denizi var.” demiş. Denizden bir yaratık karşısına çıkıp ona 
şöyle demiş: “Sözünü duyduk. Öyleyse söyle bakalım; kadının kocası, başka 
bir yaratığa dönüşürse o kadın dirilerin iddetini mi, yoksa ölülerin iddetini 
mi bekler?” Şeyh, ne söyleyeceğini bilememiş. O yaratık ona, “Eğer beni 
kendine şeyh edinirsen cevabı sana öğretirim” deyince, “Evet” diye cevap 
vermiş. O da, şöyle demiş: “Eğer koca, bir hayvana dönüşürse kadın dirile-
rin iddetini bekler, yok eğer cansız bir varlığa dönüşürse o takdirde ölülerin 
iddetini bekler.” Şeyh, bu hikâyeyi, cinlerden, insanlardan, meleklerden ve 
hayvanlardan olan üstadlarının hayat hikâyelerinde nakletmiştir.

4. Dili İyi Kullanma
[328]  Öğretmenin (muallimin) ahlâkî değerlerinden (âdâb) biri de, 

onun ifadesini süslemesi, huzurundakilerin anlamayacağı garip1 kelimeleri 
kullanmaması; aksine kendisinden yararlanmanın daha fazla olması için 
ifadesini oradakilerin en zayıfının düzeyine göre biçimlendirmesidir.

[329] Huzurundakiler anlamadığı veya onlara zor olduğu zaman sö-
zünü tekrar etmesi de, öğretmenin ahlâkî değerlerindendir. Buhârî’de 
Enes’ten (r.a.) nakledildiğine göre Hz. Peygamber (s.a.), bir söz söylediğin-
de, onun iyi anlaşılması için üz kez tekrarlardı. [Buhârî, “İlim”, 30] Hz. 
Peygamber’in (s.a.) şu sözüne bak: “Dikkat edin! Yalan sözden sakının.” 
[Buhârî, “Şehâdât”, 10] Bu sözü o kadar tekrar etti ki ashap, “Keşke sussa” 
deyiverdi. Yine onun (s.a.) “Dikkat edin! Size tebliğ ettim mi?” sözü. Bu-
nu üç defa tekrar etmiştir. [Buhârî, “Ahkam”, 24] “Topukların ateşte vay 
hâline!” [Buhârî, “İlim”, 30] sözü de böyle.

5. Öğrencilerin İyi Anlamaları İçin Önlem Alma
[330] Mesele önemli olduğundan insanların ona bütün varlıklarıyla 

yönelmeleri ve haber verilecek şeyin önemini kavramaları için muallimin 
onlara soru sorup akıllarını hazır hâle getirmesi de ahlâkî değerlerindendir. 

1 Metinde bu kelimenin yerinde ‘Batıya ait’ anlamında ‘ğarbiyye’ kelimesi var; matbaa hatası olsa gerek. 
Bu nedenle oradaki ‘ğarbiyye’ kelimesini ‘ğarîbe’ diye çevirdik (çev.).
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ــه رجــل: أســألك عــن أمعــاء النملــة، أفــي  اســألوني مــن العــرش إلــى الفــرش. فقــال ل

نصفهــا األعلــى هــو أو فــي نصفهــا األســفل؟ فقــال: ال أدري. وأفحمــه«.

وذكــر الشــيخ الكامــل محيــي الديــن بــن العربــي عــن نفســه، أنــه كان راكبــا 1 ]]]]

ــإن  ــا بحــر، ف ــال: اســكن ي ــح، فق ــط، فهاجــت الري ــي البحــر المحي ــي ســفينة ف ــا ف يوم

عليــك بحــرا مــن العلــم. فطلعــت لــه هائشــة مــن البحــر، وقالــت لــه: قــد ســمعنا 

قولــك، فمــا تقــول فيمــا إذا مســخ زوج المــرأة، هــل تعتــد عــدة األحيــاء أم األمــوات؟ 

ــا أعّلمــك  ــي شــيخة لــك وأن ــه الهائشــة: تجعلن ــت ل ــا يقــول: فقال فمــا درى الشــيخ م

الجواب.قــال: نعــم. فقالــت: إن مســخ حيوانــا اعتــدت عــدة األحيــاء، وإن مســخ 

جمــادا اعتــدت عــدة األمــوات«. ذكــر هــذه الحكايــة فــي ترجمــة مشــايخه مــن الجــن 

واإلنــس والمائكــة والحيوانــات.

ومنهــا: أن يزيــن عبارتــه، وأن ال يأتــي باأللفــاظ الغربيــة التــي ال يفهمهــا 3 02]]

الحاضــرون، بــل تكــون عبارتــه علــى قــدر أضعفهــم فهمــا، ليكثــر االنتفــاع بــه.

ومنهــا: أن يعيــد الــكام إذا لــم يفهمــه الحاضــرون، أو يكــون صعبــا./ 1 ]]]]

ففــي البخــاري عــن أنــس Ġ أن النبــي Ṡ كان إذا تكلــم بكلمــة أعادهــا ثاثــا لُتفهــم 

عنــه. وانظــر إلــى قولــه Ṡ: »أال وقــول الــزور«. فمــا زال يكررهــا حتــى قــال الصحابــة 

ليتــه ســكت«. وقولــه: »أال هــل بّلغــت« قالهــا ثاثــا. وقولــه: »ويــل لألعقــاب مــن 

النــار«.

ويســتحضر 1 0]]] النــاس،  يســتفهم  أن  األمــر عظيمــا،  كان  إذا  أيضــا:  ومنهــا 

بــه.  يْخِبُرهــم  مــا  ِعظــم  يستشــعروا  و  بكليتهــم،  عليــه  لُيقبلــوا  عقولهــم، 
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En büyük muallim ve en nazik nasihatçinin (s.a.) şu sözüne baksana! “Bu-
gün hangi gün?” Râvi diyor ki biz susup kaldık; o kadar ki onu bilinen 
isminden başka bir isimle adlandıracağını sandık. Bunun üzerine, “Nahr 
günü değil mi?” dedi. Biz de, “Evet” dedik. Sözüne devam etti: “Gerçek-
ten sizin kanlarınız, mallarınız ve namuslarınız sizlere haramdır; tıpkı bu 
gününüzün haram olduğu gibi…” [Buhârî, “İlim”, 9] “… tıpkı bu günü-
nüzün haram olduğu gibi” ve devamındaki kısımda yer alan benzetmenin 
nedeni, dinleyenler nezdinde onun açık seçik olmasıdır. Çünkü o şehrin, 
ayın ve günün haram kılınması, onların zihinlerinde mevcuttu, onlara göre 
belirliydi. Ama canları, malları ve namusları böyle değildi. Zira cahiliyye 
döneminde bunları mubah sayıyorlardı.

[331] Konu ehemmiyetli olduğu zaman muallimin, insanların dikkat-
le dinlemesini istemesi de, öğretmenliğin ahlâkî değerlerindendir. Tıpkı, 
Resûlullah’ın (s.a.) Veda haccında yaptığı gibi. Rivayete göre Hz. Peygam-
ber (s.a.), Cabir’e “İnsanların susup dinlemelerini talep et” dedi ve onlara 
şöyle seslendi: “Benden sonra geri dönüp birbirinizin boynunu vuran kâ-
firler olmayınız.” [Buhârî, “İlim”, 43]

6. İçeriği Öğrencilerin Kapasitesine Göre Ayarlama 

[332] Dinleyenler arasında üstesinden gelecek kimseler yoksa veya üs-
tesinden gelecekler var ama dinlemekten sıkılacaklarsa muallimin, garip 
rivayetleri ve sözleri pek fazla nakletmemesi, yine ahlâkî değerlerindendir. 
Çünkü bunları söylemesi, o kimse için kayıptır ve boş yere kendisini yor-
muş olur. Şöyle denilmiştir: Nice yakutlar gibi söz vardır ki bazı vakitlerde 
piyasası olmaz (iş görmez). İbn Abbâs (r.a.), şöyle diyor: ”İnsanlara bil-
dikleri kadarıyla hitap ediniz. Allah ve Resûlü’nün yalanlanmalarını arzu 
eder misiniz?” [Buhârî, “İlim”, 49] Bir başka rivayette, [arzu eder misiniz 
kısmı] “… ister misiniz?” Hz. Peygamber (s.a.) buyurdu: “İnsanlara akıl-
ları ölçüsünce hitap etmekle emrolundum.” [Münâvî, 1356: 3/378] Yine 
Hz. Peygamber (s.a.) şöyle buyurdu: “İlmin afeti, unutmaktır ve onu ehli 
olmayana söylemek suretiyle zayi etmektir.” [Dârimî, “Mukaddime”, 51]

[333] Şair diyor ki;

Sefih birine hikmet taşıdığın zaman
İhtiyaç karşılamayan bir mal taşımış olursun
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أال تــرى إلــى قــول المعلــم األكبــر الناصــح األبـــر Ṡ: »أي يــوم هــذا؟ قــال الــراوي: 

النحــر؟ فقلنــا:  يــوم  أليــس  أنــه سيســّميه بغيــر اســمه. فقــال:  فســكتنا، حّتــى ظننــا 

بلــى«. إلــى قولــه: »إن دماءكــم، وأموالكــم، وأعراضكــم، عليكــم حــرام كحرمــة 

يومكــم هــذا« إلــى آخــره. ومنــاط التشــبيه فــي قولــه كحرمــة يومكــم هــذا ومــا بعــده، 

ظهــوره عنــد الســامعين، ألن تحريــم البلــد والشــهر واليــوم كان ثابتــا فــي نفوســهم، 

الجاهليــة  فــي  فكانــوا  واألعــراض،  واألمــوال  األنفــس  بخــاف  عندهــم،  مقــررا 

. يســتبيحونها

ومنهــا: أن يســتنصت النــاس إذا كان األمــر مهّمــا، كمــا فعــل رســول اهللّٰ 1 1]]]

Ṡ فــي حجــة الــوداع. فقــد روي أنــه قــال لجابــر: »اســتنصت النــاس« وقــال لهــم: »ال 

ــارا يضــرب بعضكــم رقــاب بعــض«.  ترجعــوا بعــدي كّف

ومنهــا: أن ال يكثـّـر مــن حكايــة األقــوال والنقــول الغريبــة، إن لــم يكــن فــي 3 0]]]

الســامعين مــن يطيــق ذلــك أو يكــون ؛ إال أنــه َيَمــلُّ مــن ســماع ذلــك، فيضيــع عليــه ذكــر 

ذلــك، وتتعــب نفســه مــن غيــر فائــدة. فقــد قيــل: رّب كام كاليواقيــت، كســد فــي بعــض 

المواقيــت. وقــال ابــن عبــاس Ġ: »حّدثــوا النــاس بقــدر مــا يعرفــون، أتحبــون أن 

ُ ورســولُه«. وفــي روايـــة أخـــرى: »أتريــدون«. وقــال Ṡ: »أُِمــْرُت أن أخاطــب  يُكــّذب اهللّٰ

النــاس علــى قــدر عقولهم«.وقــال Ṡ: »آفــة العلــم النســيان، وإضاعتــه أن يحــدث بــه 

غيــر أهلــه«.

وقال الشاعر1 ]]]]

فقد حملَت بضاعًة ال تُْنَفق وإذا حملت إلى سفيه حكمــًة  
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[334] Başkası da şöyle demiş:

Hikmetle dopdolu nice kelâm vardır 
Ki anlamazların pazarında müşterisiz kalır

Kim senin sözünü bir gün kavramazsa
Bana kalırsa, onunla konuşma asla!

[335] Başkası da şunu demiş:

Kim ki mücevherlerini geceleyin arz eder
Köre, mutlaka ticaretinde kaybeder

7. Muhatapların Onurunu Kırıcı Olmama

[336] Muallimin, ileri gelenler (ekâbir) için düzenleyeceği öğretimini, 
müzakere şekline dönüştürmesi, ahlâkî değerlerindendir. Ebû Saîd Abdül-
melîk el-Esma‘î (ö. 216/831) diyor ki (Hârûn) Reşid (ö. 193/808) bir gün 
bana şöyle dedi: “Ey Abdülmelik! Topluluk içinde bize öğretme. Başbaşa ka-
lınca da hemen bize hatırlatmaya kalkışma. Biz sana soru soruncaya kadar 
bizi kendi hâlimize bırak. Cevabını verince de biz senden talepte bulununca-
ya kadar bir şeyler ilave etmeye çalışma.” [Mâverdî, 2002: 131] Muhatabına 
uymak ve ona karşı edepli davranmış olmak için kasıtlı olarak konuşmasında 
dil hatası yapanlardan biri Şa‘bî’dir (r.a.). O, ilim ve Arapça bakımından ol-
ması gereken yerdeydi. Bir gün Haccâc’ın huzuruna girdi. Haccâc, fesahatte 
örnek gösterilen biriydi. Şa‘bî’ye, “Ücretin (hiben) kaçtır?” dedi (Gramer 
hatası yaparak bu sözü, “Kem atâuk” diyecek yerde “Kem ataek” şeklinde 
söyledi.) Şa‘bî, “İki bin (elfeyni)” diye cevap verdi (O da “Elfani” demesi 
gerekirken, hatalı biçimde “Elfeyni” dedi). Haccâc, “Sana yazıklar olsun! Üc-
retin (hiben) kaçtır (bu defa gramere uygun olarak: ‘Kem atâuk’)?” deyince, 
“İki bin (gramere uygun biçimde: elfani)” diye cevapladı. Haccâc, “Senin 
gibi birinin hata etmeyeceği yerde sen niçin hata yaptın?” deyince Şa‘bî şöy-
le cevap verdi: “Emir, konuşmasında hata yaptığından dolayı ben de hatalı 
konuştum. O, dilbilgisi bakımından düzgün konuşunca ben de düzgün ko-
nuştum. Emir, konuşmasında dilbilgisi hatası yapacak değil ki ben ona karşı 
düzelteyim. O durumda, onu hatası sebebiyle azarlamış ve söz üstünlüğüyle 
ona karşı küstahlık yapmış olurum.” [Mâverdî, 2002: 131] Bu, Haccâc’ın 
çok hoşuna gitti ve ona servet bahşetti. Alim/öğretmen, dinle bağdaşmayan 
hususlarda büyüklere rıza göstermekten sakınsın. Zira bu hususta, birçok 
derin bilgi sahibi âlimlerin ayakları kaymıştır.
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وقال اآلخر1 ]]]]

نال الكساَد بسوق من ال يُفهـُم كم من كام قد تعمر حكمـة   

فالـرأي عندي معـه ال تتكلم ومـن لم يكن يوما لقولك واعيـا   

وقال اآلخر:1 5]]]

على أعمى فقد خسر التجـاره ومن يعرض جواهره بليــل  

ومنهــا: أن يخــرج تعليمــه لألكابــر مخــرج المذاكــرة. قــال األصمعــي 3 4]]]

قــال لــي الرشــيد يومــاً: »يــا عبــد الملــك! ال تعلمنــا فــي مــأل، وال تســرع إلــى تذكيرنــا 

ــى  ــزد حت ــإذا بلغــت الجــواب، فــا ت ــى نبتدئــك بالســؤال، ف ــا حت فــي خــاء، واتركن

نســتدعي ذلــك منــك«. وممــن لحــن متعمــدا إتباعــا للمخاطــب، وأدبــا معــه: الشــعبي

 Ġ، وكان مــن العلــم والعربيــة حيــث كان، دخــل يومــا علــى الحجــاج، وكان 

الحجــاج يضــرب بــه المثــل فــي الفصاحــة، فقــال: كــم عطــاَءك؟ قــال: ألفيــن. قــال: 

ــه مثلــك؟  ــَم لحنــَت فيمــا لــم يلحــن في ويحــك، كــم عطــاؤك؟ قــال: ألفــان. قــال: َفِل

ــر فأعــرب  ــم يكــن ليلحــن األمي ــُت، ول ــُت، وأعــرَب فأعرب ــُر َفلحن ــال: لحــن األمي ق

أنــا عليــه، فأكــون كالمقــرع لــه بلحنــه، والمســتطيل عليــه بفضــل القــول. فأعجبــه 

ذلــك ووهــب لــه مــاال. وليحــذر مطاوعــة الكبــراء فيمــا يجانــب الديــن، ففــي ذلــك 

ــر مــن العلمــاء الراســخين.  ــت أقــدام كثي زلّ
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8. Öğrencinin Bilgi Düzeyini Bir Mesele Sorarak Belirleme

[337] Muallimin, öğrencilerin bilgilerinin düzeyini ölçmek için onlara 
bir problem sorması, ahlâkî değerlerdendir. Muâz b. Cebel’in (r.a.) şöyle 
dediği rivayet edilmiştir: Ben, Resûlullah’ın (s.a.) binitinde terkisinde idim. 
Hz. Peygamber (s.a.), “Ey Muâz! Biliyor musun? Allah’ın insanlar üzerin-
deki hakkı nedir?” diye sordu. Ben de, “Allah ve Resûlü daha iyi bilir” diye 
cevaplayınca şöyle buyurdu: “Allah’ın insanlar üzerindeki hakkı, O’na kul-
luk etmeleri ve O’na hiçbir şeyi ortak koşmamalarıdır. Biliyor musun Muâz, 
insanlar bunu yaptıklarında onların Allah’taki hakları nedir?” Ben, “Allah ve 
Resûlü daha iyi bilir” dedim. Şöyle buyurdu: “İnsanların Allah’taki hakla-
rı, kendilerine azap etmemesidir.” Dedim ki “Ya Resûlallah! Bunu insanlara 
müjde vereyim mi?” “Bırak onları, çalışsınlar.” diye cevap verdi. [Ahmed b. 
Hanbel, Müsned, 36,:320]

[338] Buhârî’de ve diğerlerinde Abdullah b. Ömer’den Hz. Peygamber’in 
(s.a.) şöyle buyurduğu rivayet edilmektedir: “Ağaçlardan biri vardır ki onun 
yaprakları dökülmez. O tıpkı müslüman kişi gibidir. Söyleyin bana, nedir o? 
Abdullah b. Ömer diyor ki bunun üzerine insanlar çöllerdeki ağaçları düşün-
meye başladılar. Benim aklıma da hurma ağacı geliverdi ama çekindim söyle-
meye. Oradakiler dediler ki nedir o Ya Resûlallah? O hurmadır, dedi.” [Buhârî, 
“İlim”, 4] İbn Ömer diyor ki içimden geçeni Ömer’e anlattım. O da şöyle 
dedi: Senin onu söylemiş olman, bana falan falan şeylerden daha sevimlidir. 

[339] Nu‘mân b. Murre’den rivayet edildiğine göre, Hz. Peygamber 
(s.a.) şöyle buyurdu: “İçki içen, hırsızlık ve zina yapan hakkında ne düşü-
nüyorsunuz? Bu, haklarında âyet indirilmeden önceydi. Dediler ki Allah 
ve Resûlü daha iyi bilir. Hz. Peygamber (s.a.) şöyle buyurdu: Onlar iğrenç 
işlerdir (fevahiş) ve onlar hakkında ceza vardır. Hırsızlığın en kötüsü, na-
mazdan çalan kimseninkidir. Onlar sordular: Ya Resûlallah! İnsan nama-
zından nasıl çalar? Şöyle cevap verdi: Namazın ne rükûunu tam yapar, ne 
de secdesini” [Mâlik, en-Nidâ li’s-Salâh, 363] 

9. Şefkat ve Merhametle Muamele Etme 

[340] Öğretmenin, öğrenciye karşı çok şefkatli olması, onu kendi çocu-
ğunun yerine koyması, onu kötü ahlâktan açıktan açığa değil de üstü kapalı 
bir yolla (ta’riz) ve azarlayarak değil de merhamet yolunu izleyerek engellemesi 
de ahlâkî değerlerdendir. Çünkü Hz. Peygamber (s.a.), “Sizden birisine ne 
oluyor ki Allah’ın Kitabı’nda olmayan birtakım şartlar ileri sürüyor!” sözünde 
ve benzerlerinde olduğu gibi hiç kimseyi belirleyip özel olarak uyarmazdı. 
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ومنهــا: أن يطــرح علــى المتعلميــن مســألة ليختبــر مقــدار علمهــم بهــا. فقــد 3 3]]]

ــا معــاذ هــل  ُروي عــن معــاذ ابــن جبــل Ġ أنــه قــال: كنــُت ِرْدَف النبــي Ṡ فقــال: »ي

ُ ورســوله أعلــم. قــال: حقــه عليهــم أن  تــدري مــا حــّق اهللّٰ علــى النــاس؟ قــال: قلــُت: اهللّٰ

يعبــدوه وال يشــركوا بــه شــيئا. أتــدري يــا معــاذ مــا حــق النــاس علــى اهللّٰ إذا فعلــوا ذلــك؟ 

قــال: قلــت: اهللّٰ ورســوله أعلــم. قــال: حــق النــاس علــى اهللّٰ أن ال يعّذبهــم، قــال: قلــُت: 

، أال أبشــر النــاس. قــال: دْعُهــْم يعملــون«.  يــا رســول اهللّٰ

وفــي البخــاري وغيــره عــن عبــد اهللّٰ بــن عمــر أن النبــي Ṡ قــال: »إن مــن 1 ]]]]

الشــجر شــجرة ال يســقط ورقهــا، وأنهــا مثــل الرجــل المســلم، أخبرونــي مــا هــي؟ قــال: 

فوقــع النــاس فــي شــجر البــوادي، ووقــع فــي نفســي أنهــا النخلــة قــال: فاســتحييت. 

فقالــوا: يــا رســول اهللّٰ مــا هــي؟ قــال: هــي النخلــة«. قــال ابــن عمــر: فحدثــت عمــر بالــذي 

وقــع فــي نفســي، فقــال: ألن تكــون قلتهــا، أحــّب إلــي مــن كــذا وكــذا. 

وروى النعمـــان بن مرة أن النبي Ṡ قال: »ما ترون في الشارب والسارق 1 ]]]]

ــال: هــن فواحــش  ــوا: اهللّٰ ورســوله أعلــم. ق ــزل فيهــم. قال ــل أن ينـ ــي؟ وذلــك قب والزان

وفيهــن عقوبــة، وأســوأ الســرقة الــذي يســرق صاتــه. قالــوا: يــا رســول اهللّٰ وكيــف يســرق 

صاتــه؟ قــال: ال يتــم ركوعهــا وال ســجودها«. 

ومنهــا: أن يكــون شــفيقا علــى المتعلــم، وأن ينـــزله منزلــة ابنــه، وأن يزجــره 3 3]]]

عــن أخــاق الســوء بطريــق التعريــض ال بطريــق التصريــح، وبطريــق الرحمــة ال بطريــق 

التوبيــخ، ألن النبــي Ṡ كان ال يعّيــن أحــدا كمــا فــي قولــه: مــا بــال أحدكــم يشــترط 

، إلــى غيــر ذلــك.  شــروطا ليســت فــي كتــاب اهللّٰ
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[341] Yine muallim, öğrencisinin aklında bir katılık veya anlama zor-
luğu görülünce onu ümitsizliğe düşürmeyip tam aksine ona Hz. Peygam-
ber’in (s.a.), ashabına davrandığı gibi davranır. Zira Yüce Allah şöyle bu-
yuruyor: “Sana uyan müminlere karşı mütevâzı davran (onlara kol kanat 
ger).” [Şuarâ 26/215] “Allah’ın sana lutfettiği merhamet sayesinde yumu-
şak davrandın; eğer onlara karşı sert ve kırıcı davransaydın, seni bırakır 
giderler, senden koparlardı.” [Âl-i İmrân 3/159] 

[342] Muallim, sözünü anlayacaklarını zann-ı galiple kestirdiği hiçbir 
öğretimi onlar için terk etmemelidir. Çünkü bu, ilim verdiği kimsenin onu 
gücü yettiğince insanlara açıklaması için kendisinden Allah’ın aldığı söze 
(ahit) ve nasihate dâhildir. Zira Yüce Allah şöyle buyuruyor: “Allah, kendi-
lerine kitap verilenlerden, o kitabın içindekilerini insanlara mutlaka açık-
layacaklarına ve gizlemeyeceklerine dair söz almıştı.” [Âl-i İmrân 3/187]

10. Bilgiçlik Taslamama

[343] Muallimin, teenni ile (telaşsız ve acele etmeksizin) davranması ve 
“Bilmiyorum” sözünü çokça söylemesi de, ahlâkî değerlerindendir. Nite-
kim hicret yurdunun imamı (büyük bilgini), “Bilmiyorum” diyordu. Ona 
otuz küsur mesele sorulmuştu; dördüne cevap verdi ve geri kalanlar hak-
kında “Bilmiyorum” dedi. O böyleyse, bizim gibi posanın posası olanla-
rın durumu nedir? O imam, şöyle diyordu: Âlimin kalkanı, “bilmiyorum” 
sözüdür. Eğer bu kalkanı ıskalarsa can alıcı yerlerinden isabet alır. [Karâfî, 
2001: 1/35] Birisi bu anlamı şu sözüyle şiirleştirmiştir:

Âlimin kalkanı, “Bilmiyorum” sözüdür.
Onu ıskalarsa, belâlısına imkân verir. 

[344] Adamın biri, bu imama bir gün bir mesele sordu ve “Bu mesele ha-
fiftir.” dedi. Bunun üzerine imam öfkelendi ve şöyle dedi: “İlimde hafif olan 
bir şey yoktur. Sen Yüce Allah’ın şu sözünü duymadın mı? ‘Biz sana sorum-
luluğu ağır bir söz vahyedeceğiz.’[Müzzemmil 73/5]” [Nevevî, 1986:1/69]

[345] Şa‘bî’ye bir mesele sorulunca şöyle dedi: “Onun hakkında hiçbir 
bilgim yok.” Bunun üzerine ona “Mahcubiyet duymuyor musun?” denilince 
de şöyle cevap verdi: “‘Ey Rabbimiz! … Bizim Senin öğrettiğinden başka hiç-
bir bilgimiz yoktur.’ [Bakara 2/32] dedikleri zaman meleklerin mahcubiyet 
duymadıkları şeyden ben de mahcubiyet duymuyorum.” [Ebşîhî: 1/32-33]
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وال يقنّطــه إذا ظهــرت منــه صابــة فــي عقلــه، وبعــده عــن الفهــم، بــل يســير 1 1]]]

معــه ســيرة النبــي Ṡ مــع أصحابــه، إذ يقــول تبــارك وتعالــى: ﴿َواْخِفــْض َجَناَحــَك ِلَمــِن 

ِ ِلْنــَت َلُهــْم…﴾] اآليــة.  اتََّبَعــَك ِمــَن اْلُمْؤِم۪نيــَن﴾1. وقولـــه سبـــحانه: ﴿َفِبَمــا َرْحَمــٍة ِمــَن اهللّٰ

ــه أنهــم يفهمــون 1 ]]]] وال يتــرك لهــم وجهــا مــن وجــوه التعليــم يغلــُب علــى ظنّ

منــه مقالَتــه. فــإن ذلــك مــن النصيحــة ومــن العهــد الــذي أخــذ اهللّٰ تعالــى علــى مــن أتــاه 

ــَن  ــاَق الَّ۪ذي ُ ۪ميَث ــَذ اهللّٰ ــول: ﴿َوِاْذ اََخ ــث يق ــاس جهــده، حي ــه للن ــن العلــم، أن يبّين شــيئا م

ــُه…﴾]. ــاِس َواَل َتْكُتُموَن ــُه ِللنَّ نُنَّ ــاَب َلُتَبّيِ ــوا اْلِكَت اُو۫تُ

ومنهــا: التأنّــي واإلكثــار مــن قــول ال أدري، فــإذا كان إمــام دار الهجــرة 3 ]]]]

يقــول ال أدري، وقــد ســئل عــن نّيــف وثاثيــن مســألة، فأجــاب عــن أربــع، وقــال فــي 

ــم ال أدري.  ــة العال ــا. وكان يقــول: ُجنّ ــة أمثالن ــة الحثال ــال حثال الباقــي ال أدري، فمــا ب

ــه : ــى بقول ــه. ونظــم بعضهــم هــذا المعن ــت مقاتل ــإن أخطأهــا أصيب ف

أخطأها مّكن منه الممتحــْن وجنة العالم ال أدري فــإْن  

وســأله رجــل يومــاً عــن مســألة. وقــال: »إنهــا خفيفــة. فغضــب وقــال: ليــس 1 ]]]]

فــي العلــم خفيــف. أمــا ســمعت قولــه تعالــى: ﴿ِانَّــا َســنُْل۪قي َعَلْيــَك َقــْواًل َث۪قيــًا﴾] «.

وســئل الشــعبي عــن مســألة فقــال: »ال علــم لــي بهــا. فقيــل لــه: أال تســتحيي؟ 1 5]]]

فقــال ال أســتحيي ممــا لــم تســتحي منــه المائكــة حيــن قالــت: ﴿...اَل ِعْلــَم َلَنـٓـا ِاالَّ َمــا 

َعلَّْمَتَنا…﴾5 «.

الشعراء: 15].  1
آل عمران: ]15.  [
آل عمران:]]1.  [

المزمل: 5.  [

البقرة: ]].  5
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[346] Hz. Peygamber (s.a.) buyuruyor ki “Sizin fetva vermeye en cü-
retliniz, cehenneme atılmaya en cüretli olanınızdır.” [Aclûnî, 1405: 113] 
İbn Ebî Leylâ (ö. 82 veya 83/701 veya 702) şöyle diyor: “Yüz yirmi sahabî-
ye eriştim. Onlardan hiçbir kimse yoktu ki kendisine bir şey sorulduğunda 
onu başkasına havale etmesin.” [İbn Abdülber, 1422: 2/120]

[347] Mâlik (r.a.) şöyle diyor: “Sıddîk, kendisine bir şey sorulunca “Bil-
miyorum” derdi. Bugün birileriniz, büyüklenerek “Bilmiyorum” demeyi 
reddediyor.” [İbn Abdülber, 1422: 2/839] Abd b. Humeyd (ö. 249/863) ve 
İbn Cerîr’in rivayetine göre Ömer b. Abdülaziz şöyle diyor: “Kur’ân’ın te-
vilini bilme konusunda derinleşmiş âlimlerin ilmi, “Ona inandık, bu âyet-
lerin hepsi Rabbimizin katındandır.” [Âl-i İmrân 3/7] demeleri noktasına 
varmıştır. Deylemî’nin İbn Ömer’den (r.a.) rivayetine göre Hz. Peygamber 
(s.a.) şöyle buyurmuştur: “İlim üçtür: Konuşan bir kitap, sürüp giden ka-
bul görmüş bir sünnet ve “Bilmiyorum”, yani cevap verenin kendisine soru 
sorana “Bilmiyorum” demesi.” [Taberânî, 1415: 1001]

[348] Hz. Peygamber (s.a.) şöyle buyuruyor: “Dört şey vardır ki onlar 
için uzun yolculuklara çıkılsa azdır: Sadece Rabbini uman bir kul, sadece 
günahından korkan kul, öğrenmekten utanmayan cahil, bilmediği şeyler 
sorulduğunda “Bilmiyorum” demekten utanmayan âlim.” [Muhammed b. 
Yahyâ, İman, 19. Ayrıca bk. İbn Abdülber, 1422: 1/76]

[349] Ebû Dâvûd, Hâkim, Beyhakî ve İbn Asâkir’in Ebû Hüreyre’den 
rivayetine göre Resûlullah (s.a.) şöyle buyurmuştur: “Üzeyr, peygamber mi 
değil mi, bilmiyorum. Tubbe’, lanetlenmiş mi, yoksa lanetlenmemiş mi 
bilmiyorum. Zulkarneyn, peygamber mi değil mi, bilmiyorum.” [Hâkim, 
Müstedrek, H. No, 2174.] 

[350] Şu da, bu türdendir: “Resûlullah’a (s.a.) en hayırlı ve şerli yer 
sorulunca şöyle buyurdu: “Bilmiyorum.” Derken Cebrail (a.s.) geldi; he-
men ona sordu. O da “Bilmiyorum” dedi. Nihayet Aziz ve Celil Allah ona 
bildirdi: Yerlerin en hayırlısı mescidlerdir, en şerlileri ise pazarlardır.” Bunu 
İbn Hibbân (1599 ), Ebû Ya‘la, Bezzâr ve Taberânî (1415: 7140), Cubeyr 
b. Mut‘im’den (ö. 59/678) rivayet etmişlerdir. 
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وقـــال Ṡ: »أجرؤكــم علــى الفتــوى أجرؤكــم علــى النــار«. وقــال ابــن أبــي 1 ]]]]

ليلــى: »أدركــت عشــرين ومائــة مــن الصحابــة مــا منهــم أحــد ُســئل عــن شــيء إال أحــال 
علــى غيــره«. 

وقــال مالــك Ṡ: »كان الصديــق يســأَل عــن الشــيء فيقــول: ال أدري، 1 ]]]]

وأحدكــم اليــوم يأنــف أن يقــول: ال أدري«. وأخــرج عبــد بــن حميــد وابــن جريــر 

عــن عمــر بــن عبــد العزيــز قــال: »انتهــى علــم الراســخين فــي العلــم بتأويــل القــرآن إلــى 

َنــا…﴾1. وأخــرج الديلمــي عــن ابــن عمــر رضــي اهللّٰ  أن قالــوا: ﴿ٰاَمنَّــا ِبــ۪ه ُكلٌّ ِمــْن ِعْنــِد َربِّ

عنهمــا أن النبــي Ṡ قــال: »العلــم ثاثــة: كتــاب ناطــق، وســنة ماضيــة، وال أدري؛ أي: 

قــول المجيــب لمــن ســأله ال أدري«. 

وقــال عليــه الصــاة والســام: »أربــع لــو ُشــدت إليهــّن الرحــال كان قليــا: 1 ]]]]

ال يرجــو عبــد إال ربّــه، وال يخــاف إال ذنبــه، وال يســتحيي الجاهــل أن يتعلــم، وال 

ــِئَل عمــا ال يعلــم أن يقــول ال أعلــم«. ــم إذا ُس يســتحيي العال

وأخــرج أبــو داود والحاكــم والبيهقــي وابــن عســاكر عــن أبــي هريــرة أن 1 ]]]]

ــع ملعــون أم ال، ومــا  ــّي أم ال، ومــا أدري أتّب ــر نب رســول اهللّٰ Ṡقــال: »مــا أدري أ عزي
أدري أ ذو القرنيــن نبــي أم ال«.

[[50 1 :Ṡ عــن خيــر البقــاع وشــرها: فقــال Ṡ ّٰومــن ذلــك، »لمــا ُســئل رســول اهلل

»ال أدري. حتــى نـــزل جبريــل عليــه الســام. فســأله فقــال: ال أدري. إلــى أن أعلمــه اهللّٰ 

عــز وجــّل أن خيــر البقــاع المســاجد وشــرها األســواق«. رواه ابــن حبــان عــن ابــن عمــر 

وأحمــد وأبــو يعلــى والبــزار والطبرانــي عــن جبيــر بــن مطعــم.

اِسُخوَن ِفي اْلِعْلِم َيُقولُوَن ٰاَمنَّا ِب۪ه ُكلٌّ ِمْن ِعْنِد َربَِّنا﴾ آل عمران: ]. اآلية كاملة: ﴿ َوالرَّ  1
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[351] “İbn Ömer’e (r.a.) on mesele sorulmuş; birine cevap verip doku-
zu hakkında sükût edivermişti. İbn Abbâs da (r.a.) dokuzuna cevap verip 
biri hakkında sükût etmişti.” [Gazzâlî, 1997: 1/68] Her biri hidayet üze-
reydi. Meselelerin, soranların ve ihtiyaç vakitlerinin farklılığına göre mak-
satlar farklılaşmaktadır. 

[352] Enes b. Mâlik (r.a.), kendisine bir mesele sorulunca, şöyle derdi: 
“Mevlâmız (dostumuz) Hasan Basrî’ye sorun; çünkü o korudu biz unut-
tuk.” Bunu aynı şekilde, Ebû Tâlib el-Mekkî (ö. 368/978), Kûtu’l-Kulûb’da 
zikretmiş; başkası ilavede bulunmuştur. Dediler ki “Ey Ebû Hamza! Biz 
sana soruyoruz, sen “Mevlâmız Hasan’a sorun.” diyorsun.” O da şöyle ce-
vap verdi: “Mevlâmız Hasan’a sorun; çünkü o da dinledi biz de, ama o 
korudu biz unuttuk.” Mevlâmız demesinin biricik sebebi, onun ensarla 
dostluğunun olmasıdır. İbn Abbâs şöyle diyordu: “Cabir b. Zeyd’e sorun. 
Zira Basra ehli onun fetvalarına uysa onlara yeter.” O, tâbiînin salih kişi-
lerindendi. İbn Ömer de (r.a.), “İbn Müseyyeb’e sorun” derdi.” [Gazzâlî, 
1997: 1/69. Tasarrufla.] Muhammed İbn Vaddah (ö. 286/899) anlatıyor: 
“Sehnun’a şöyle dendi: Âlim, bildiği hususlarda “Bilmiyorum” diyebilir 
mi? O şöyle cevap verdi: Hakkında Kitap(’tan açık bir delil) veya sabit bir 
sünnet bulunan mesele ise bu ona câiz olmaz. Ama bu re’y (içtihad) tü-
ründen bir şey ise, o takdirde “Bilmiyorum” diyebilir; çünkü o, isabet mi 
etmiş, yoksa hata mı yapmış olduğunu bilemez.” [Zehebî, 1987: 17/248] 
Karâfî, Zehîra’da fazilet sahibi birinden şunu nakletmiştir: “Bilmiyorum 
dersen bilinceye kadar sana öğretilir. Biliyorum dersen sana sorulur ve ni-
hayetinde sen bilemezsin. Öyleyse, ‘bilmiyorum’ demek, ilme vesile iken, 
‘biliyorum’ demek, cahilliğe vesile oluyor. Bu nedenle Ebû’d-Derdâ (r.a.) 
diyor ki kişinin bildiği konularda ‘biliyorum’ ve bilmediği hususlarda da 
‘bilmiyorum’ demesi, ilmin yarısıdır.” [Karâfî, 2001: 1/35.] 

[353] Mesrûk b. el-Ecda‘ el-Hemedânî’den (ö. 63/682) nakledildiğine 
göre İbn Mes‘ud şöyle demiştir: Sizden kim bir şey bilirse onu söylesin. 
Kim de bilmezse, bilmediği şey için “Allah en (iyi) bilendir” desin. Allah, 
Peygamber’ine (s.a.) şöyle buyuruyor: “De ki bu tebliğ görevine karşılık 
sizden hiçbir şey istemiyorum. Ben kendiliğinden bir şey iddia eden (veya: 
olduğundan başka türlü görünmeye çabalayan) kimselerden değilim.” [Sâd 
38/86] 
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[0

»وكان ابــن عمــر رضــي اهللّٰ عنهمــا يُـــسأل عــن عشــر مســائل، فيجيــب عــن 1 51]]

واحــدة ويســكت عــن تســع. وكان ابــن عبــاس رضــي اهللّٰ عنهمــا يجيــب عــن تســع 

ويســكت عــن واحــدة«. وكلٌّ علــى هــدًى، واألغــراض تختلــف باختــاف المســائل 

والســائلين، وأوقــات االحتيــاج. 

وكان أنــس بــن مالــك Ġ، إذا ُســئل عــن مســألة يقــول: ســلوا موالنــا 1 ]5]]

الحســن، يعنــي البصــري، فإنــه قــد حفــظ ونســينا. هكــذا أورده أبــو طالــب المكــي فــي 

ــا، قــال:  ــا حمــزة نســألك فتقــول: ســلوا الحســن موالن ــا أب القــوت. زاد غيــره، قالــوا: ي

ســلوا موالنــا الحســن، فإنــه ســمع وســمعنا، وحفــظ ونســينا. وإنمــا قــال موالنــا لكــون 

والئــه لألنصــار، وكان ابــن عبــاس يقــول: ســلوا جابــر بــن زيــد، فلــو نـــزل أهــل البصــرة 

علــى فتيــاه َلَوِســَعُهْم، وكان مــن صالــح التابعيــن. وكان ابــن عمــر رضــي اهللّٰ عنهمــا 

يقــول: ســلوا ابــن المســيب«. وقــال ابــن وضــاح: »قيــل لســحنون: أيســع العالــم أن 

ــة فــا يســعه  ــم، أو ســنة ثابت ــاب قائ ــه كت ــا مــا في يقــول ال أدري فيمــا يــدري، فقــال: أّم

ذلــك. وأمــا مــا كان مــن هــذا الــرأي، فإنــه يســعه ذلــك، ألنــه ال يــدري أ مصيــب هــو أم 

مخطــئ«. ونقــل القرافــي فــي الذخيــرة عــن بعــض الفضــاء: »إذا قلــت ال أدري ُعّلِمــَت 

حتــى تــدري، وإن قلــت أدري ُسئـــلَت حتــى ال تــدري. فصــار حينئــذ ال أدري وســيلة 

إلــى العلــم، وأدري وســيلة إلــى الجهــل، ولذلــك قــال أبــو الــدرداء Ġ: قــول الرجــل 

فيمــا يعلــم وال يعلــم نصــف العلــم«. 

وعــن مســروق عــن عبــد اهللّٰ بــن مســعود أنــه قــال: مــن علــم منكــم شــيئا 1 ]5]]

ــا  فليقــل، ومــن ال يعلــم فليقــل لمــا ال يعلــم اهللّٰ أعلــم. وقــد قــال اهللّٰ لنبّيــه: ﴿ُقــْل َمٓ

۪فيــَن﴾1 . ــا اََنــا ِمــَن اْلُمَتَكّلِ اَْسـَٔــُلُكْم َعَلْيــِه ِمــْن اَْجــٍر َوَمٓ

سورة ص: ]].  1
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[354] İbn Avn (ö. 151/768) şöyle diyor: Kâsım b. Muhammed’in (ö. 
102-112/720-730) yanındaydım, adamın biri gelip ona bir şey sordu. Kâ-
sım, “Onu iyi bilmiyorum” dedi. Bunun üzerine adam, “Ben meseleyi sa-
na getirdim, senden başkasını tanımıyorum” dedi. Kâsım, şöyle karşılık 
verdi: “Benim sakalımın uzunluğuna ve etrafımda insanların çok olmasına 
bakma. Allah’a andolsun ki onu iyi bilmiyorum.” Bunun üzerine, yanında 
oturan Kureyşli bir ihtiyar şöyle dedi: “Ey kardeşimin oğlu! Bu hâlinde 
sebat et. Allah’a andolsun ki bugün senden daha asilini hiçbir mecliste gör-
medim.” Kâsım, hemen şöyle dedi: “Allah’a andolsun ki dilimin kesilmesi, 
bilmediğim hususlarda konuşmamdan daha iyidir.”

[355] Şa‘bî’nin nakline göre Hz. Ali (r.a.), şöyle diyerek onların huzu-
runa çıktı: “İnsanın içini ne kadar da çok rahatlatıcıdır!” Bunun üzerine 
ona denildi ki “Nedir o?” Şöyle cevap verdi: “Senin, bilmediğin şey hak-
kında ‘Allah en (iyi) bilendir’ demendir.” [Mâverdî, 2002: 117] 

[356] Hz. Ebû Bekir’in şöyle dediği nakledilmiştir: “Allah’ın Kitabı 
hakkında, bilmeden (ilimsiz) konuşursam hangi gök beni gölgelendirir ve 
hangi yer beni taşır?” [Münâvî, 1356: 13/271] Hz. Ali’den de benzeri ri-
vayet edilmiştir. 

[357] Şair de şöyle diyor:

Bilmiyorsan, sorulanı sana
Ona dair senin bilgin yoksa

Anlamadan hakkında konuşma
Zira hata, ilim ehlini sokar zarara

De, bu durum seni âciz bırakırsa
“Bilgim yok sorduğun şey hakkında.”

İşte bu, ilmin şartıdır ulemâ katında
Devamlı böyle söylemiştir hükemâ

[358] Başka şair de şöyle diyor:

Konuştuğum zaman bir mecliste
Sözüm bildiklerimle erer nihayete

İlmimi karıştırmadım başka şeye
Fakat susuverdim, bilgim sona erince
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وقــال ابــن عــون: كنــت عنــد القاســم بــن محمــد فجــاءه رجــل فســأله عــن 1 ]5]]

ــي رفعــُت إليــك ال أعــرف  شــيء، فقــال القاســم: ال أحســنه. فجعــل الرجــل يقــول: إنّ

غيــَرك. فقــال القاســم: ال تنظــر لطــول لحيتــي، وكثــرة النــاس حولــي، واهللّٰ ال أحســنه. 

ــن أخــي الزمهــا فــواهللّٰ مــا رأيــت فــي  ــا اب ــه: ي ــى جنب فقــال شــيخ مــن قريــش جالــس إل

مجلــس أنبــل منــك اليــوم. فقــال القاســم: واهللّٰ ألن يقطــع لســاني أحــّب إلــّي مــن أتكلــم 

بمــا ال أعلــم. 

 وذكــر الشــعبي عــن علــي Ġ أنــه خــرج عليهــم وهــو يقــول: »مــا أبردهــا 1 55]]

علــى الكبــد، فقيــل لــه: ومــا ذاك؟ قــال: أن تقــول لشــيء ال تعلمــه اهللّٰ أعلــم«.

 وُروي عــن أبــي بكــر الصديــق Ġ أنــه قــال: »أي سمـــاء تُِظّلنــي وأي 1 ]5]]

أرض تُقلُّنــي إذا قلــُت فــي كتــاب اهللّٰ بغيــر علــم«. وروي عــن علــي مثلــُه.

 وقال الشاعر :1 ]5]]

ولم يكن عندك علم منـــه فإن َجِهْلَت ما ُسِئْلَت َعْنـــُه  

إن الخطـا مزر بأهل العلــم فـا تقل فيه بغير فهـــم  

مالي بمـا تسأل عنــه ُخْبـُر وقل إذا أعياك ذاك األمــر  

كذاك ما زالت تقول الحكمـا فـذاك شرط العلم عند العلما 

وقال اآلخر:1 ]5]]

َتَناهـى حديثي إلى ما علمت إذا ما تّحدثُت في مجلــٍس  

ولكن إذا ما تناهى سكت ولم أعـُد علمي إلى غيـره  
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[359] Başkası da şöyle diyor:

Meseleden söz et, eğer iyice bilirsen
Sakın ha, bilmediğin meseleden

Kim ki önde görünmeye pek tutkulu olursa
“Bilmiyorum”dan hoşlanmazsa, vurulur hayatî yerlerinden 

[360] Hasan, öğrendiği şeyler için kırk yıl (Medine’de) ikamet etti ama 
öğrendiklerinden söz etmedi. 

11. Müzakereye Açık Olma

[361] Öğretmenin ahlâkî değerlerinden biri de, müzakere etmesidir. 
Abdurrahmân b. Ebî Leyla’nın şöyle dediği nakledilmiştir: “Hadisin ihyâ-
sı, onun müzakere edilmesidir.” [Bağdâdî, 1983:1/238]

[362] Rivayete göre Süfyân-ı Sevrî, “Askalan’a gelince üç gün kaldı. 
Ancak, kendisine bir şey sormak için hiçbir kimse gelmedi. Bunun üzerine 
şöyle dedi: Bu şehirden çıkmak yaraşır. Bu, içinde ilmin ölmekte olduğu 
bir şehirdir.” [Bağdâdî, 1983: 2/279]

[363] Muallim, kendisiyle müzakere ettiği kimseleri hor hakir görme-
melidir. Ebü’l-Âliye, Süfyân-ı Sevrî ve İbrahim b. Edhem iki-üç kişiye, az 
sayıda kişiden oluşan gruba konuşurlardı. Sayıları çoğalınca, bırakıp ayrı-
lırlardı. Sehl, beş veya altı kişiden on kişiye kadar olan grupla otururdu. 
Cüneyd, on küsur kişiyle konuşurdu. Onun meclisindekilerin sayısı yirmi-
yi bulmadı. [Gazzâlî,1997: 1/67, 78]

[364] Bilgelerden biri şöyle diyor: Âlimlerle çokça müzakere yapan 
kimse, bildiklerini unutmaz ve bilmediklerini elde eder. 

[365] Şair de şöyle diyor:

İlim sahibi müzakere etmediği zaman ilmini
Hiçbir bilgi elde edemez ve unutur bildiklerini

Her mezhepteki kitapları toplayan niceleri var
Ki günler geçtikçe kitap toplamasıyla körlüğü artar

[366] Müzakere, öğrenme ve anlamayı amaçlayan kimselerle yapılma-
lıdır; yoksa inadına tartışma maksadını taşıyan kimselerle değil. Allah için, 
Karâfî ne güzel söylemiş:
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وقال اآلخر:1 ]5]]

وإيّـاك واألمر الذي أنت جاهُلْه إذا ما قتلت األمر علما فقل به  

ويكـره ال أدري أصيبت مقاتُلْه فمن كان يـهوى أن يـرى متصدرا  

 ولما تعّلم الحسن أقام أربعين سنة لم يتكلم به. 1 0]]]

ومنهــا: المذاكــرة، فقــد روي عــن عبــد الرحمــن بــن أبــي ليلــى أنــه قــال: 3 41]]

»إحيــاء الحديــث مذاكرتــه«.

ويُــروى أن ســفيان الثــوري »لمــا قــدم عســقان مكــث ثاثــا. فلــم يــأت 1 ]]]]

أحــد إليــه يســأله عــن شــيء. فقــال: يحــق الخــروج مــن هــذا البلــد، هــذا بلــٌد يمــوت فيــه 

العلــم«. 

وال يحتقــر مــن يتذاكــر معــه، فقــد كان أبــو العالية وســفيان الثوري وإبراهيم 1 ]]]]

بــن أدهــم يتكلمــون علــى االثنيــن والثاثــة والنفــر اليســير، فــإذا كثــروا انصرفــوا. وكان 

ســهل يجلــس إلــى خمســة أو ســتة إلــى العشــرة. وكان الجنيــد يتكلــم علــى بضــع عشــرة 

ومــا تــم أهــل مجلســه ]عشــرين1 «، انتهــى مــن اإلحيــاء والقــوت.

»وقــال بعــض الحكمــاء: مــن أكثــر المذاكــرة مــع العلمــاء لــم ينــَس مــا علــم 1 ]]]]

واســتفاد مــا لــم يعلــم. 

وقال الشاعر :1 5]]]

ولم يستفد علماً نسي ما تعّلمـاَ إذا لم يـذاكر ذو العلوم بعلمـه 

يزيد مع األيام في جمعها عمى فكــم جامــع للكتــب فــي كل مذهــب 

مــن يقصــد 1 ]]]] مــع  التعلــم والتفهــم، ال  مــن يقصــد  مــع  المذاكــرة  ولتكــن 

قــال : حيــث  القرافــي  دّر  وهللّٰ  الّتعنــت. 
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Ne zaman ki ilim meclislerinde oturursun ve ışıldar
Senin iç dünyanda ilginç bilgiler

Sakın hasetçiyle müzakereden; kim bilir
Sen öfkelenirken o, yararlanır ve inkâr eder

[367] Başkası da şöyle diyor:

Gerçekten zorluk, senin cahile bilgi öğretmendir
Zira o cahilliğinden, kendini senden daha anlayışlı sanar

[368] Ebû Abbâs en-Nâşi’ (ö. 293/905) de şöyle diyor:

Eğer denenirsem bir cahille ki saldırgan
Ve muhal olan bir durumu doğru sanan

Onun hakkında benim önceliğim sükûttur
Belki susmak, kötüye karşı bir cevap olur

[369] Bir başkası şöyle demiş:

Öğretmeye elverişli olur, sadece ve sadece
Kendisine efendilik yaraşan edep sahibi

12. Her Bilgiyi, Ehil Olan Herkese Kazandırma

[370] Muallimin, ilim/bilgi emanetine vefa gösterme ahlâkına sahip 
olması, onun ahlâkî değerlerindendir. “Dolayısıyla muallim, ehli olmayana 
bilgi vermemeli ve ehli olandan da onu engellememelidir. Çünkü bilgi, 
şerli kişinin şerrini hayırlı olanın da hayrını artırır.” [Karâfî, 2001: 1/35]

[371] (Ebû Abdullah Hâris b. Esed) el-Muhâsibî (ö. 243/857) diyor ki 
“Bilgi (ilim) yağmur gibidir. Yağmur tamamen tatlı olarak gökten iner ve 
tatlı olanın tatlılığını, acı olanın da acılığını artırır.” [Muhasibî, 1970: 459] 
Gazzâlî de şöyle diyor: “Şerli kimselere bilgi öğretmek, yol kesen kimseye 
kılıç satmak gibidir.” [Gazzâlî,1997:1/ 78]

[372] Karâfî de diyor ki “Bu kaidenin aslı, şu hadistir: ‘Hikmeti/ilmi, 
ehli olmayana vermeyiniz; yoksa hikmete haksızlık etmiş olursunuz. Hik-
meti ehli olandan da önlemeyiniz; önlerseniz onlara zulmetmiş olursunuz.’” 
[Karâfî, 2001: 1/36. Hadisin kaynağı: Hâkim, Müstedrek, H. No, 7707]
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فـي جو باطنك العلوم الّشّرُد وإذا جلست إلى العلوم وأشرقت  

تغتاظ أنت ويستفيد ويجحد فـاحذر مذاكرة الحسـود فربّما  

وقال اآلخر:1 ]]]]

فيحسب جها أنـه منك أفَهم وإن َعَنـاًء أن تعّلـم جاهـا  

وقال أبو العباس الناشئ :1 ]]]]

حسب المحال من األمور صوابــا وإذا بليُت بجاهل متحامـل  

كان السكوت عن القبيح جوابا أوليـته مني السكوت وربّما  

وقال آخر :1 ]]]]

ذو أدب تُرجى لـه السيـاده وإنمـا يصلـح لإلفـــاده  

ومنهــا: التخلــق بالوفــاء بأمانــة العلــم »فــا يعطيــه لغيــر أهلــه وال يمنعــه عــن 3 33]]

أهلــه. فــإن العلــم يزيــد للنفــس الشــريرة شــّرا وللخيــرة خيــرا«.

 قــال المحاســبي: »العلــم كالغيــث ينـــزل مــن الّســماء كّلــه حلــٌو فيزيد الحلَو 1 1]]]

حــاوة والمــّر مــرارة«. وقــال الغزالــي: »تعليــم العلــم ألهــل الشــر كبائــع الســيف مــن 

قاطــع الطريــق«.

وقــال القرافــي: »األصــل فــي هــذه القاعــدة الحديــث: »ال تعطــوا الحكمــة 1 ]]]]

لغيــر أهلهــا فتظلموهــا وال تمنعوهــا أهلهــا فتظلموهــم«.
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[373] Ebû Hâmid şöyle diyor: “İlmi (bilgiyi), ehli olandan uzak tut-
makla yapılan zulüm, ehli olmayana onu vermekten daha az değildir.” 
[Benzeri için bk. Münâvî, 1356: 5/504] Hz. Îsâ’dan (a.s.) şu nakledilmiştir: 
“İnciyi domuzların ayaklarının arasına atmayınız. Demek istiyor ki ilmi 
cahillere vermeyiniz.” [Belevî, 1985: 1/20]

[374] Fazilet sahibi biri, bu anlamı şu şiiriyle dile getirmiş:
Hikmeti/ilmi kim engellerse ehlinden
İnsanlar içinde onlara olur zulmeden

Veya hikmeti ehlinden başkasına verirse
Onlar hakkında hükmetmiş olur zulümle

[375] Başkası şunu diyor:
Kim, cahillere bilgi verirse onu zayi eder
Hak edenlerden onu engelleyen de zulmeder

[376] (İmam) Şâfiî şöyle diyor:
Başıboş dolaşan hayvanların arasına inci mi serperim?
Koyun çobanı olan kadını yakutla mı süslerim?

[377] Öğrencinin biri, bir âlime soru sordu; ama âlim ona cevap ver-
medi. Âlime, “Sen onu ilimden engelledin mi?” denilince şöyle cevap ver-
di: “Her toprağın bir fidanı vardır ve her binanın da bir temeli vardır.” 
[Mâverdî, 2002:129] Bu yüzden (Muhammed b. İbrahim) İbn Abbâd 
(ö. 792/1389), Şerhu’l-Hikem’de şöyle der: “Muallimin, kendisinden ilim 
öğrenen kimsenin ahvalini araştırması ve ilmini sadece kendisinde hayır 
ve salâh emareleri görünen kimselere vermesi gerekir.” [İbn Abbâd, 1970: 
2/136] Daha sonra da şunu söylüyor: “Yüce Allah’ın “Mallarınızı aklı er-
mezlere vermeyiniz.” [Nisâ 4/5] âyetinde şuna dikkat çekme vardır: Bilgiyi 
(ilmi), ifsad edecek ve onunla zorbalık yapacak kimselerden korumak, da-
ha doğru ve daha uygun olandır.” [İbn Abbâd, 1970: 2/137]

[378] Âlimin biri şunu diyor: “Süfyân es-Sevrî’yi üzgün gördüm ve bunu 
ona sordum. Şöyle cevap verdi: “Biz sadece dünya uşakları için ticaret metaı ol-
duk.” “Bu nasıl olur?” diye sorduğumda da şöyle dedi: “Onlardan birisi, biz(im 
derslerimiz)e devam ediyor; sonuçta bizi tanıyıp bizden (bilgi) taşıyınca zekât 
memuru veya koruma memuru veya kâhya ya da vergi tahsildarı yapılıyor. Baş-
lıyor, “Süfyân es-Sevri bize nakletti …” demeye.” [İbn Abbâd, 1970: 2/145]
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وقــال أبــو حامــد: »ليــس الظلــم فــي كــف العلــم عــن أهلــه بأقــل منــه فــي بثــه 1 ]]]]

ــر يعنــي  ــه الســام: ال تطرحــوا الــدّر بيــن أرجــل الخنازي لغيــر أهلــه. وعــن عيســى علي

العلــم للجهــال«. 

وقد نظم هذا المعنى بعض الفضاء بقوله :1 ]]]]

أصبح في الناس لهم ظالمـــا من منَع الحكمة من أهلهــا  

أصبح في الحكــم لهم غاشما أو وضع الحكمَة في غيــــرهم  

وقال غيره:1 5]]]

ومن منع المستوجبين فقد ظلْم ومن منح الجهال علما أضاَعـُه  

وقال الشافعي:1 ]]]]

وانظم ياقوتـا لراعيـة الَغَنْم؟ أأنثر درا بين سارحــة النَّعْم  

وســأل تلميــذ عالمــا فلــم يـــجبه، فقيــل لــه أمنعتــه. قــال: »لــكل تربــة غــرس، 1 ]]]]

ولــكل بنــاء أّس«. ولهــذا قــال ابــن عبــاد فــي شــرح الحكــم: »وعلــى المعلــم أن يتفقــد 

أحــوال مــن يتعلــم منــه، فــا يبــذل علمــه إال لمــن يتوســم فيــه الخيــر والصــاح«. ثــم 

ــَفَهٓاَء اَْمَواَلُكــُم…﴾1 تنبيــه علــى أن حفــظ  قــال: »وفــي قولــه تعالــى:﴿َواَل تُْؤتُــوا السُّ

العلــم ممــن يفســده ويســيطر بــه أولــى وأحــرى«. 

قــال بعضهــم: »رأيــت ســفيان الثــوري حزينــا، فســألُته عــن ذلــك، فقــال: مــا 1 ]]]]

ــى إذا  ــا أحدهــم، حت ــال: يلزمن ــا. قلــُت: وكيــف ذلــك؟ ق ــاء الدني ــا إال متجــراً ألبن ِصْرَن

ــا  ــا، فيقــول حدثن ــا أو جابي ــا أو قهرمان ــا، ُجعــل عامــا أو حاجب ــا، وحمــل عن عــرف بن

ســفيان الثــوري«.

النساء: 5.  1
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[379] Bir âlime bir şey soruldu ve o cevap vermedi. Soruyu soran hemen 
şöyle dedi: “Sen Resûlullah’ın (s.a.) şu sözünü işitmedin mi: ‘Kim yararlı bir 
bilgiyi saklarsa kıyamet günü ateşten bir gemle gemlenmiş olarak gelir.’” O da 
buna cevabında şunu dedi: “Gemi bırak ve geç git. Şayet anlayan kimse gelir 
ve ben onu saklarsam bana gem vurulsun.” [Münâvî, 1356: 6/212] Zira Yü-
ce Allah şöyle buyurdu: “Mallarınızı aklı ermezlere vermeyiniz.” [Nisâ 4/5]. 
Sonra Karâfî şöyle diyor: “Karışık bir soru: Eğer ilim talep etme hususunda 
insanlarda gösterişcilik (riyâ), desinlercilik (sum’a) ve kötü hâl baskın olursa 
onların muallimi, bu günahta onlara yardım eden durumundadır. Günaha 
yardım etmek ise, günahtır. Bu durumda öğretme, galip olana itibarla mutlak 
haram olur. Cevabı: Bu, karışık bir soru olup hakkında âlimlerin fetvaları 
farklılaşmıştır. Onlardan kimileri diyor ki biz bu görüşe itibar edersek, ilim 
ve öğretme konusu biter, dolayısıyla şeriatın sonu gelir ve düzen bozulur. Bu 
ise, hakikatin nurunu söndürmeye ve halkı saptırmaya yol açar. Sonuçta yer-
yüzünü küfür kaplar. Bu bozuklukların, riyâdan daha büyük olduğu bilin-
mektedir. Zira riyâ, bazen meydana gelir, bazen gelmez. Fakat biz, riyânın 
meydana geldiğinden emin olsak bile her birini tek tek bilemeyiz. Oysa Yüce 
Allah, insanların içlerinden haberdardır. Ayrıca ilim, muhakkak bir kurbettir 
(Allah’a yaklaştıran ibadettir) ve sözü edilen bu günahlar ise, geçici durumlar-
dır. Âlimlerden kimileri de şöyle diyor: Aksine o, kesin belirli olamaz. Dola-
yısıyla ancak, bu günahlardan uzak olduğu/olacağı galip zanla tahmin edilen 
kimselere ilim öğretmek câiz olur. ‘Vesileleri maksatlara ilhak etme (katma)’ 
kaidesine1 uygun davranmak için böyle denmektedir.” [Karâfî, 2001: 1/37]

[380] Şair şöyle demiş:

İlmi koru, kadrini bil ve gözet hakkını
Sadece her insaflı davranana ver onu

1 Maksada bakarak, o maksada götüren vesileye de aynı hükmü verme kuralı. Yani, dinen yasak olan bir 
şeye vesile olan mubah işlemi de yasak kılmak (sedd-i zerai’). Bu gibi sözlerle, belli kişilerin eğitimden 
mahrum bırakılması kastedilirse, bunu İslâm açısından onaylamak mümkün görünmemektedir. Zira 
İslâm, ilimle insanın arınıp gelişeceğini öngörmektedir [Fâtır 35/28]. Kimi kötü sayılan insanların bil-
giden (eğitim ve öğretimden) mahrum bırakılmasını öngörmek, eğitimin varlık sebebini, peygamber-
lerin gönderiliş amacını görmezden gelmektir. Her insan, eğitilerek kendisini geliştirecek, eksiklerini 
gidererek daha nitelikli birey olma imkânını elde edecektir. Elbette, kimilerin eğitiminin diğerlerine 
göre daha zor veya daha kolay olabilmesi, bu gerçeği değiştirmez. Bu nedenle öğretmen, ‘niyeti iyi 
değil’, ‘ahlâksız’ diye hiçbir öğrenciyi okutmaktan geri durmamalıdır. Sevgili Peygamberimiz’in, kendi 
amcasını şehit eden Vahşi’ye bile defalarca tebliğde bulunması ve sonuçta onun da iman etmesi, bu 
konuda ilginç bir örnektir. Bu konuda önemli olan kime, neyi, ne kadarıyla, ne zaman, niçin ve nasıl 
öğreteceğimizi iyi bilip becermek; öğretimi öğrenciye göre düzenlemektir. Kılıcı, yol kesiciye değil, 
eğitimli askere vereceksin. Çok lezzetli kebabı bebeğe değil, yetişkine yedireceksin. Hatta her yetişkine 
de değil, sağlığı uygun olanlara yedirmelisin (çev.). 
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وســئل بعــض العلمــاء عــن شــيء فلــم يجــب فقــال الســائل: »أمــا ســمعت 1 ]]]]

قــول رســول اهللّٰ Ṡ: »مــن كتــم علمــا نافعــا جــاء يــوم القيامــة ملجمــا بلجــام مــن نــار«. 

فقــال فــي جوابــه: اتــرك اللجــام واذهــب، فــإن جــاء مــن يفَقــُه وكتمتــه فليلجمنــي«. فقــد 

ــال القرافــي: »ســؤال مشــكل: إذا  ــم ق ــُم﴾. ث ــَفَهٓاَء اَْمَواَلُك ــوا السُّ ــى: ﴿َواَل تُْؤتُ ــال تعال ق

كان الغالــب علــى النــاس فــي طلــب العلــم الريــاء والســمعة، وســوء الحــال، فالمعلــم 

لهــم معيــن علــى هــذه المعصيــة، واإلعانــة علــى المعصيــة معصيــة، فيحــرم حينئــذ 

التعليــم علــى اإلطــاق، نظــرا للغالــب. جوابــه: هــذا ســؤال مشــكل اضطربــت فيــه 

فتــاوى العلمــاء، فمنهــم مــن يقــول: لــو اعتبرنــا هــذا النقطعــت مــادة العلــم والتعليــم، 

فينقطــع الشــرع، ويفســد النظــام، فيــؤدي ذلــك إلــى إطفــاء نــور الحــق، و إضــال الخلق، 

حتــى يطبــق األرض الكفر.ومعلــوم أن هــذه المفاســد أعظــم مــن الريــاء، الــذي قــد يقــع 

وقــد ال يقــع، فإنــا وإن قطعنــا بوقوعــه، لكــن ال نعلــم كل واحــد علــى انفــراده، فــإن اهللّٰ 

تعالــى مطلــع علــى السرائـــر، وألن العلــم قربــة محققــة، وهــذه المعاصــي أمــور عارضــة. 

ومنهــم مــن يقــول: بــل ال يتعيــن ذلــك، وال يجــوز التعليــم إال لمــن غلــب علــى الظــن 
ســامته مــن هــذه المعاصــي، طــردا لقاعــدة إلحــاق الوســائل بالمقاصــد«. 

قال الشاعر:1 0]]]

وال تلقه إال إلى كل ُمنِصــِف صِن العلم واعرف قدره وارع حّقه  
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[381] İlim/bilgi hakkında kesinleşen şeylerden biri de, daha önce geç-
tiği gibi öğretmenin, ilmi ehlinden engellememesi ve onu saklamamasıdır. 
Bu konuda Kitap ve Sünnet’te büyük tehdit vardır. Yüce Allah şöyle buyu-
ruyor: “İndirdiğimiz apaçık delilleri ve hidayeti Kitap’ta açıklamamızdan 
sonra onları gizleyenler var ya, işte onlara hem Allah lanet eder, hem de 
bütün lanet etme konumunda olanlar lanet eder.” [Bakara 2/159] “Hakkı 
bâtılla karıştırıp da bile bile hakkı gizlemeyin.” [Bakara 2/42] 

[382] Ebû Dâvûd, hasen kabul ederek Tirmizî, İbn Mâce, Sahîh’inde 
İbn Hibbân ve Beyhakî’nin Ebû Hüreyre’den rivayet ettiklerine göre Hz. 
Peygamber (s.a.) şöyle buyurmuştur: “Kime bir bilgi sorulur ve o da onu 
saklarsa kıyamet günü ateşten bir gemle gemlenir.” [Tirmizî, “İlim”, 3] 
Ebû Dâvûd’un rivayetinde “Allah ona ateşten bir gem vurur” şeklindedir. 
İbn Mâce’nin rivayetinde ise şöyle buyurmuştur: “Bir bilgiye sahip olup 
da onu gizleyen hiç kimse yoktur ki kıyamet gününde ateşten bir gemle 
gemlenmiş olarak gelmesin”

[383] Sahîh’inde İbn Hibbân ile “sahih ve üzerinde hiçbir şaibe ol-
mayan hadisdir” diyen Hâkim’in İbn Ömer’den (r.a.) rivayet ettiklerine 
göre Resûlullah (s.a.) şöyle buyurmuştur: “Kim bir bilgiyi saklarsa Allah 
ona kıyamet günü ateşten bir gem vurur.” [İbn Hibbân, 96.; Hâkim, 346] 
Taberânî’nin el-Evsat’ta, İbn Adiyy’in el-Kâmil’de Ebû Hüreyre’den rivayet 
ettiklerine göre Resûlullah şöyle buyurmuştur: “İlim öğrenip de sonra onu 
anlatmayan kimse, hazine biriktirip de ondan infak etmeyen kimse gibi-
dir.” [Taberânî, 1415: 1/164]

[384] el-Mu‘cemü’l-Kebîr’de Taberânî’nin Alkâme b. Saîd b. Abdur-
rahmân b. Ebzî’den, onun da babasından ve onun da dedesinden rivayet 
ettiğine göre o şöyle dedi: “Resûlullah (s.a.) bir gün cemaate hitap etti 
birtakım müslümanları hayırla anıp övdü sonra şöyle buyurdu: “Birtakım 
topluluklara ne oluyor da komşularının anlamalarını sağlamıyorlar, onla-
ra ilim öğretmiyorlar, onlara öğüt vermiyorlar, onlara iyiliği tavsiye etmi-
yor ve kötülükten nehyetmiyorlar? Birtakım topluluklara da ne oluyor ki 
komşularından öğrenmiyorlar, anlamaya çalışmıyorlar ve öğüt almıyorlar. 
Andolsun ki ya bir toplum komşularına ilim öğretir, onların kavramalarını 
sağlar, onlara öğüt verir, onlara iyiliği tavsiye edip kötülükten nehyeder 
ve yine mutlaka bir toplum da komşularından ilim öğrenir, kavramaya 
çalışır, öğüt alır ya da onların cezalarının acele verilmesine çabalarım.” 
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وممــا يتأكــد فــي حّقــه، أن ال يمنعــه عــن أهلــه كمــا تقــدم وال يكتمــه. فقــد 1 1]]]

ــا  ورد فــي ذلــك وعيــد عظيــم فــي الكتــاب والســنة. قــال تعالــى: ﴿ِانَّ الَّ۪ذيــَن َيْكُتُمــوَن َمٓ

َنــاِت َواْلُهــٰدى…﴾1 اآليــة. وقــال تعالــى: ﴿َواَل َتْلِبُســوا اْلَحــقَّ ِباْلَباِطــِل  اَْنَزْلَنــا ِمــَن اْلَبّيِ

ــْم َتْعَلُمــوَن﴾] . َوَتْكُتُمــوا اْلَحــقَّ َواَْنُت

وقــال Ġ فيمــا رواه أبــو داود، والترمــذي وحّســنه، وابــن ماجــه، وابــن 1 ]]]]

ــم فكتمــه ألجــَم  ــِئَل عــن عل ــرة: »مــن ُس ــي هري ــان فــي صحيحــه، والبيهقــي عــن أب حب

يــوم القيامــة بلجــام مــن نــار«. وفــي روايــة أبــي داود: »ألجمــه اهللّٰ بلجــام مــن نــار« وفــي 
روايــة ابــن ماجــه قال:»مــا مــن رجــل يحفــظ علمــا فيكتمــه إال أتــى يــوم القيامــة ملجومــا 

بلجــام مــن نــار«.

وروى ابــن حبــان فــي صحيحــه والحاكــم وقــال حديــث صحيــح ال غبــار 1 ]]]]

عليــه، عــن ابــن عمــر رضــي اهللّٰ عنهمــا أن رســول اهللّٰ Ṡ قــال: »مــن كتــم علمــا ألجمــه 

اهللّٰ يــوم القيامــة بلجــام مــن نــار«، وروى الطبرانــي فــي األوســط، وابــن عــدي فــي الكامل 

عــن أبــي هريــرة Ġ أن رســول اهللّٰ Ṡ قال:»مثــل الــذي يتعلــم العلــم ثــم ال يُحــّدث بــه 

كمثــل الــذي يكنـــز الكنـــز ثــم ال ينفــق منــه«. 

ــن 1 ]]]] ــد الرحمــن اب ــن عب ــن ســعيد ب ــي فــي الكبيرعــن علقمــة ب وروى الطبران

أبــزى عــن أبيــه عــن جــّده قــال: »خـطـــب رســـول اهللّٰ Ṡ ذات يــوم، فأثـــنى علــى طـــوائف 

مـــن المســلمين خيــرا، ثــم قــال: »مــا بــال أقــوام ال يفّقهون جيرانهــم، وال يعّلمونهم، وال 

َيِعظُوَنهــم، وال يأمروَنُهــْم وال ينهونهــم؟ ومــا بــال أقــوام ال يتعّلمــون مــن جيرانهــم، وال 

َمّن قوم جيراَنهم، ويفقهونهم، ويعظونهم، ويأمروَنهم،  يتفقهون، وال يّتعظون؟ واهللّٰ لُيَعّلِ

وينهوَنُهْم. وليتعّلمَن قوم من جيرانهم، ويتفّقهون، ويتعظون، أو ألعاِجلنّهم بالعقوبة.

البقرة:]15.   1
البقرة: 1].  [
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Sonra indi ve şöyle sordu: “Bunlarla kastedilenin kim olduğunu düşünüyor-
sunuz?” Cevaben şunu söyledi: “Eş‘arîler kastediliyor. Onlar dini iyi kavramış 
kişiler ve onların Miyah1 halkından ve bedevilerden kaba saba komşuları var.” 
Bu, Eş‘arîler’e ulaşınca hemen Resûlullah’a gelip şöyle dediler: “Ey Allah’ın 
Elçisi! Bir topluluğu hayırla andınız; bizi ise şerle andınız. Nedir bizim du-
rumumuz?” Hz. Peygamber şöyle cevap verdi: “Andolsun ki ya bir topluluk 
komşularına ilim öğretir, onlara öğüt verir, iyiliği tavsiye edip kötülükten sa-
kındırır ya da mutlaka onlara dünyada cezalarının acilen verilmesine çaba-
larım. Bir topluluk da andolsun ki ya komşularından ilim öğrenir, öğüt alır 
ve derin kavrayış sahibi olmaya çalışır ya da mutlaka dünyada iken onların 
cezalarının hemen verilmesine çalışırım.” Bunun üzerine Eş‘arîler sordular: 
“Ey Allah’ın Resûlü! Biz, başkalarını kavrayışlı hâle getirebilir miyiz?” Resû-
lullah da (s.a.) onlara sözünü tekrarladı. Eş‘arîler “Biz, başkalarını kavrayışlı 
hâle getirebilir miyiz?” diye sorularını tekrarladılar. Resûlullah, yine aynı sözü 
söyledi. Bunun üzerine onlar “Bize bir sene mühlet ver.” dediler. Resûlullah 
da (s.a.), komşularını derin kavrayış sahibi kılmaları ve onlara öğretmeleri için 
kendilerine bir sene süre verdi ve sonra şu âyeti okudu: “İsrâiloğullarından 
inkâr edenler, Dâvûd’un ve Meryem oğlu Îsâ’nın diliyle lanetlendiler. Bu, on-
ların isyan etmeleri ve hadlerini aşıyor olmalarından ötürüydü.” [Maide 5/79]

[385] Ebû Nuaym’ın İbn Abbâs’tan (r.a.) rivayetine göre Resûlullah 
(s.a.) şöyle buyurdu: “İlim konusunda birbirinize karşı samimi olun, bir-
birinizden bilgi saklamayın. Gerçekten, sizin birinizin ilmi hakkında suçlu 
olması, malı hakkında suçlu olmasından daha beterdir. Ve doğrusu Al-
lah, size bunun hesabını sorar.” [Ebû Nuaym, 1405: 9/20] Bunu Taberânî, 
el-Mu‘cemü’l-Kebîr’de “birbirinizden bilgi saklamayın” kısmını düşürerek 
nakletti. [Taberânî, 1983: 11701] Mâlik’in şöyle dediği nakledilmiştir: 
“Peygamberler sorguya çekildikleri gibi âlimlerin de kıyamet gününde sor-
gulanacakları haberi bana ulaştı. Bilgiyi tebliğ etmekten sorgulanmayı kast 
ediyor.” [Ebû Nuaym, 1405: 6/319]

[386] İbn Asâkir (17/6-7), Muâz b. Cebel’den (r.a.) Resûlullah’ın (s.a.) 
şöyle buyurduğunu nakletmiştir: “Bidatlar ortaya çıktığı ve bu ümmetin sonu, 
evvelini lanetlediği zaman, ilmi olan kimse bilgisini yaysın. Çünkü o gün ilmi 
gizleyen, tıpkı Muhammed’e (s.a.) Allah’ın indirdiklerini gizleyen gibidir.” 

1 Miyah, bir yerleşim yerinin adı kabul edilerek çevrildi. Sulak arazi/vâha anlamına da alınabilir. Yerle-
şim yeri olarak Miyah adını bulamadık; ama Mevha adını tespit edebildik (çev.)
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ــه عنــي بهــؤالء؟. قــال: األشــعريين، هــم قــوم فقهــاء، ولهــم  ــزل فقــال: مــن ترَون ــم ن  ث

 Ṡ ّٰجيــران جفــاة مــن أهــل الميــاه واألعــراب. فبلــغ ذلــك األشــعريين، فأتــوا رســول اهلل

ــا؟ فقــال: لُيعلمــّن  ــا بشــّر، فمــا بالن ــر، وذكرتن ــا بخي ، ذكــرَت قوم ــا رســول اهللّٰ ــوا: ي فقال

قــوم جيراَنهــم، وليعَظنّهــم، وليأمرنهــم، ولينهوَنهــم، أو ألعاجلنّهــم بالعقوبــة فــي الدنيــا، 

وليتعلمــن قــوٌم مــن جيرانهــم، ويتعظــون، ويُتفّقهــون، أو ألعاجلنّهــم بالعقوبة في الدنيا. 

: أنفطّــن غيرنــا؟ فأعــاد قولــه عليهــم. فأعــادوا قولهــم: أنفطّــن  فقالــوا: يــا رســول اهللّٰ

ــا ســنة. فأمهلهــم ســنة ليفّقهوهــم، ويعلّموهــم.  ــا؟ فقــال ذلــك أيضا.فقالــوا: أمهلن غيرن

ا۪ءيَل َعٰلــى ِلَســاِن َداُوَد  ثــم قــرأ النبــي Ṡ هــذه اآليــة: ﴿لُِعــَن الَّ۪ذيــَن َكَفــُروا ِمــْن َب۪نـٓـي ِاْســَرٓ

َو۪عيَســى اْبــِن َمْرَيــَم…﴾1 « اآليــة.

[[[5 1 Ṡ ّٰوروى أبــو نعيــم عــن ابــن عبــاس رضــي اهللّٰ عنهمــا أن رســول اهلل

قال:»تناصحــوا فــي العلــم وال يكتــم بعضكــم بعضــا. فــإن جنايــة أحدكــم فــي علمــه 

ــر بإســقاط:  ــي الكبي ــي ف ــاِئلكم«. ورواه الطبران ــه،وإن اهللّٰ ُمَس ــي مال ــه ف أشــد مــن جنايت

»وال يكتــم بعضكــم بعضــا«. وُروي عــن مالــك Ġ أنــه كان يقول:بلغنــي أن العلمــاء 

ــاء. يعنــي عــن تبليغــه«.  ــا يُســأل األنبي ــسألون يــوم القيامــة كمـ يُـ

وأخــرج ابــن عســاكر عــن معــاذ بــن جبــل Ġ أن رســول اهللّٰ Ṡ قــال:»إذا 1 ]]]]

ظهــرت البــدع وَلَعــَن آخــر هــذه األمــة أّولهــا، فمــن كان عنــده علــم فلينشــره فــإن كاتــم 

العلــم يومئــذ ككاتــم مــا أنــزل اهللّٰ علــى محمــد«.

المائدة: 0].  1
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[387] İbn Ömer (r.a.), Resûlullah’ın (s.a.) şöyle buyurduğunu naklet-
miştir: “Kendisinden söz edilmeyen bilgi, kendisinden hiç infak edilmeyen 
hazine gibidir.” [İbn Asâkir, 17/6-7]

[388] Hz. Ali’den (r.a.) naklediliyor: “İlmi yayma görevi âlimlere veril-
meden cahile ilim talep etme (öğrenme) sorumluluğu verilmemiştir. Çün-
kü ilim, cahillikten önce vardı.” [İbn Abdülber, 1422: 1/492]

[389] Ebû Zeyd (Abdurrahmân)’ın (ö. 234/848) rivayetine göre İbn 
Kâsım şunu diyor: “Mâlik’e veda ettiğimizde bize şöyle derdi: Allah’a karşı 
derin saygı içinde olun (takvâ), bu bilgiyi yayın, onu öğretin ve onu gizle-
meyin” [İbn Abdülber, 1422: 1/492] 

[390] Şair de şöyle demiş:
Öğret ilmi sana ilim için gelen kimselere 
Duasını ganimet bil hayatta olduğun müddetçe

Yoksul ve zengin ilim talep ettiğinde 
Birbirinin dengi olsun senin nezdinde

13. Mütevâzı Olma 

[391] Öğretmenin mütevâzı olması, ilimde iddialı olmayı bırakması 
da ahlâkî değerlerdendir. Zira bunun hakkında da uyarı vardır. Bezzâr, 
el-(Mu‘cemü’l-)Evsat’ta Taberânî ve Ebû Ya‘la’nın Ömer b. Hattâb’dan 
(r.a.) rivayetine göre Resûlullah (s.a.) şöyle buyurdu: “İslâm iyice görünür 
olur; o kadar ki tacirler sık sık deniz yolculuğu yaparlar, hatta (fetihler 
sebebiyle) atlar Allah yolunda (önlerinde kara parçası kalmadığından de-
nize) dalıverirler. Sonra Kur’ân okuyan bir topluluk (kavim) çıkar. Onlar, 
‘Kim bizden daha bilgilidir?’, ‘Kim bizden daha iyi okumaktadır?’, ‘Kim 
bizden daha kavrayışlıdır?’ derler.” Resûlullah (s.a.) bundan sonra ashabı-
na sordu: “Bunlarda bir hayır var mıdır?” Onlar, “Allah ve Resûlü daha iyi 
bilir” deyince, Resûlullah şöyle buyurdu: “İşte bunlar sizdendir ve onlar 
cehennemin yakıtıdırlar.” [Taberânî, 1415: 6242] 

[392] Taberânî’nin el-Mu‘cemü’l-Kebîr’de Abdullah b. Abbâs’tan (r.a.) 
rivayetine göre Resûlullah (s.a.) Mekke’de bir gece kalkıp üç defa “Allahım! 
Tebliğ ettim mi?” dedi. Hz. Ömer b. Hattâb hemen kalktı ve iç geçirerek 
şöyle dedi: “Allahım! Evet. Büyük istekle (hırsla) yaptın, yaman çaba göster-
din ve samimiyetle yaptın.” Bunun üzerine Resûlullah (s.a.) şöyle buyurdu:
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ــال 1 ]]]] ــن عمــر رضــي اهللّٰ عنهمــا أن رســول اهللّٰ Ṡ قال:»علــم ال يق وروى اب

بــه ككنـــز ال ينفــق منــه«.

وروي عــن علــي Ġ: »لــم يؤخــذ علــى الجاهــل عهــد بطلــب العلــم حتــى 1 ]]]]

أخــذ علــى العلمــاء عهــد ببــذل العلــم، ألن العلــم كان قبــل الجهــل«. 

ــا: 1 ]]]] ــول لن ــًكا يق ــا َمال ــا إذا وّدعن ــال: »كنّ ــن القاســم ق ــد عــن اب ــو زي وروى أب

اتقــوا اهللّٰ وانشــروا هــذا العلــم وعّلمــوه وال تكتمــوه«. 

وقال الشاعر :1 0]]]

واغتنم منه ما حييت الدعاَء عّلم العلم من أتاك لعلــم  

طلب العلم والغنىُّ سـواَء وليكن عندك الفقير إذا مــا  

 ومنهــا: التواضــع، وتــرك الدعــوى فــي العلــم، ففيــه وعيــد أيضــا. روى 1 1]]]

البــزار، والطبرانــي فــي األوســط، وأبــو يعلــى، عــن عمــر بــن الخطــاب Ġ أن رســول 

اهللّٰ Ṡ قــال: »يظهــر اإلســام حتــى تختلــف التجــار فــي البحــر، وحتــى تخــوَض الخيــل 

ــا؟  ــا؟ مــن أقــرأ منّ ، ثــم يظهــر قــوم يقــرأون القــرآن، يقولــون مــن أعلــم منّ فــي ســبيل اهللّٰ

مــن أفقــه منـّـا؟ ثــم قــال ألصحابــه، هــل فــي أولئــك مــن خيــر؟ قالــوا: اهللّٰ ورســوله أعلــم. 

قــال: »أولئــك منكــم، وأولئــك هــم وقــود النــار«. 

وروى الطبرانــي فــي الكبيــر عــن عبــد اهللّٰ بــن عبــاس رضــي اهللّٰ عنهمــا أن 1 ]]]]

رسول اهللّٰ Ṡ قام ليلة بمكة من الليل فقال: »اللّٰهم هل بلغُت ثاث َمرات«. فقام عمر 

بــن الخطــاب وكان أَّواًهــا فقــال: اللّٰهــم نعــم. وحرصــَت وجاهــدَت، ونصحــَت، فقــال:
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 “Gerçekten iman galip gelip küfrü kendi yerlerine geri püskürtecek; hatta 
mutlaka İslâm için denizlere dalınacaktır. Andolsun öyle bir zaman gelecek 
ki insanlar Kur’ân öğrenecekler, onu okuyacaklar sonra şöyle diyecekler: 
‘Biz okuduk ve biz bildik. Kimmiş bizden daha hayırlı olan kimse!’” As-
hap sordu: “Ey Allah’ın Resûlü! Kim bunlar?” Resûlullah (s.a.) buyurdu ki 
“Bunlar, cehennemin yakıtları olanlardır.” [Taberânî, 1983: 13019]

[393] Taberânî’nin Mücahid’den naklettiğine göre İbn Ömer şöyle di-
yor: Sadece Hz. Peygamber’den (s.a.) biliyorum, o şöyle buyurdu: “Kim ki 
‘Ben gerçekten biliyorum (âlimim)’ derse, işte o cahilin kendisidir.” [Ta-
berânî, 1415: 6846]

[394] Şeyh Zerrûk [1982: 133], öğütlerinden birinde belli bir kelâm-
dan sonra şunları söylüyor: “Aman ha! İddialı olmaktan veya ‘Ben ger-
çekten biliyorum (âlimim)’, ‘Ben senden daha iyiyim’, ‘Ben senden daha 
iyi okuyorum’ demekten sakınınız. Çünkü bu söz nedeniyle şu üçü helâk 
oldu: Bu sözü ilk söyleyen lanetli iblistir ve helâk oldu. Yüce Allah, ondan 
hikâye ederek şöyle buyurdu: “Ben, ondan (Âdem’den) daha hayırlıyım; 
beni ateşten yarattın, onu ise çamurdan.” [Â’râf 7/12] İkincisi hasım Fira-
vun’dur; o da şöyle dedi: “Ben sizin en yüce rabbinizim.” [Nâzi’ât 79/24] 
Üçüncüsü Karun da, “Bu mal-mülk bana sahip olduğum ilim sayesinde 
verildi.” [Kasas 28/78] dedi.” 

[395] Seyyid Abdurrahmân er-Rufâ‘î’nin sözlerinden: “Ayak basılacak 
yanağı (mütevâzı) olmayan kimsenin öpülecek eli (saygınlığı) olmaz.” Öğ-
rencilerine şöyle derdi: Kuyruk olun; baş olmayın. Çünkü darbe (musibet) 
ilk önce başa gelir. (Abdurrahmân b. Affân) el-Cezûlî (ö. 741/744), Şer-
hu’r-Risâle’de şunları söylüyor: “Kibir, en fazla âlimlere koşuverir; çünkü 
onlar, cahilleri değersiz görürler. Rivayete göre Resûlullah (s.a.) şöyle bu-
yurmuştur: ‘Her insanın mutlaka iki zinciri vardır; bir zincir göğe, biri de 
yere doğrudur. İnsan mütevâzı olduğu zaman Allah onu gökteki zincirle 
yükseltir; büyüklendiğinde de Allah onu yerdeki zincirle alçaltır.’” 

[396] Şa‘bî şöyle diyor: İlim üç karıştır. İlimden bir karış elde eden 
kimse, büyüklenir ve kendisinin o olduğunu zanneder. İki karış ilim elde 
eden kimsenin nazarında kendisi küçülür ve kendisinin o olduğunu zan-
neder. Üçüncüye gelince, ne yazık ki onu hiç kimse elde edemez. [Münâvî, 
1356: 4/387]
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 »ليظهــرن اإليمــان حتــى يــرّد الكفــر إلــى مواطنــه، ولتخــاض البحــار باإلســام، وليأتيــن 

زمــان علــى النــاس يتعلمــون القــرآن، يتعلمونــه ويقرأونــه ثــم يقولــون قــد قرأنــا وعلمنــا، 

: ومــن أولئــك؟ قــال: أولئــك هــم وقــود  فمــن الــذي هــو خيــر منــا. فقالــوا: يــا رســول اهللّٰ

النار«. 

[[[[ 1     Ṡ ــي ــن عمــر ال أعلمــه إال عــن النب ــي عــن مجاهــد عــن اب وروى الطبران

أنــه قــال: »مــن قــال إنــي عالــم فهــو جاهــل«. 

مــا نصــه: »وإياكــم 1 ]]]] بعــد كام  فــي بعــض وصايــاه  الشــيخ زروق  وقــال 

ــا أقــرأ منــك؛ فإنــه هلــك لهــذه  ــا خيــر منــك أو أن ــي عالــم، أو أن والدعــوى أو يقــول أنّ

الكلمــة ثاثــة: أول مــن قالهــا اللعيــن إبليــس فهلــك، قــال تعالــى حاكيــا عنــه ﴿اََنــا َخْيــٌر 

ِمْنــُه َخَلْقَت۪نــي ِمــْن َنــاٍر َوَخَلْقَتــُه ِمــْن ۪طيــٍن﴾1. والثـــاني، فرعـــون الخصيـــم قـــال: ﴿اََنا َربُُّكُم 

ــ۪دي﴾]«.  ــٍم ِعْن ــى ِعْل ــُه َعٰل ــا اُو۪تيُت ااْلَْعٰلــى﴾]. والثالــث قــارون قــال: ﴿ِانََّمٓ

ومــن كام ســيدي عبــد الرحمــن الرفاعــي: مــن ال خــدَّ لــه يــداس، ال كــّف 1 5]]]

لــه يَُبــاس. وكان يقــول لتامذتــه: كونــوا َذَنبــاً وال تكونــوا رأســا، فــإن الضربــة أول مــا تقــع 

فــي الــرأس. وقــال الجزولــي فــي شــرح الرســالة مــا نصــه: »وأكثــر مــا يســرع الكبــُر إلــى 

العلمــاء ألنهــم يحتقــرون الجّهــال، وقــد جــاء فــي الخبــر أن رســول اهللّٰ Ṡ قــال: »مــا مــن 

آدمــي إال ولــه سلســلتان، سلســلة إلــى الســماء وسلســلة إلــى األرض، فــإذا تواضــع رفعــه 

اهللّٰ بالسلســلة التــي فــي الســماء وإذا تكبــر وضعــه اهللّٰ بالسلســلة التــي فــي األرض«. 

قــال الشــعبي: العلــم ثاثــة أشــبار، فمــن نــال منــه شــبرا شــمخ بأنفــه، وظــّن 1 ]]]]

أنــه أنــه. ومــن نــال شــبرين، صغــرت نفســه عنــده، وظــّن أنـّـه أنـّـه. وأمــا الثالــث، فهيهــات 

ال ينالــه أحــد. 

األعراف: 11.  1
النازعات: ]].  [
]  القصص: ]].



250 DÖRDÜNCÜ BÖLÜM - İlim ve Eğitim Ahlâkı

5

10

15

20

25

30

[397] Mâverdî ise şunu diyor: “Alışveriş hakkında bir kitap yazdım. 
Gücüm yettiğince insanların yazdıklarını onda topladım ve onda sona va-
rınca alışverişi en iyi bilen insan olduğumu zannettim. Derken, sohbet 
meclisimde iken bana iki bedevi gelip ikisinin, dört meseleyi kapsayan bir-
takım şartlara göre anlaştıkları bir alışverişi sordular. O meselelerden hiç 
birinin cevabını bilemedim. Düşünerek başımı eğip sustum. Sonra onlara 
dedim ki ‘Sizin için cevabım yok.’ Arkadaşlarımdan çoğunun kendisin-
den ilerde olduğu birisine geldiler ve o, hemen her ikisini de ikna edecek 
biçimde onlara cevap verdi. Onlar, onun ilmini överek dönüp gittiler.” 
[Münâvî, 1356: 4/387]

[398] Câhiz, el-Beyân ve’t-Tebyîn adlı eserinde şunları söylüyor: “Alla-
hım! Söz (söyleme) fitnesinden sana sığınırız, tıpkı amel fitnesinden sana 
sığındığımız gibi. İyi ve güzel yap(a)madığımız şeyleri isteksizce (zoraki) 
üstlenmekten sana sığınırız; tıpkı ihsanla yaptığmız şeylerle böbürlenmek-
ten sana sığındığımız gibi. Âcizlik ve kuşatılmışlığın, sıkıştırılmışlığın şer-
rinden sana sığındığımız gibi uzun dilliliğin ve çokça hatalı konuşmanın 
şerrinden de sana sığınırız.”[Câhız, 1960: 1/3] Ve şöyle denilmiştir: İlmin-
den dolayı müstakil olman, senin ilminin üstünlüğündendir.

Eğitimle İlgili Bazı Meseleler

1. Öğretim Ücreti ve İcazet

[399] Kadı Ebû Osman el-Akabânî’ye (ö. 811/1408) soruldu: “İlim 
öğretmeye karşılık ücret alınır mı? Öğretmenin, ilim öğretme konusunda 
hocasından izin alması gerekir mi? Gerektiği takdirde, bu hususta salt bir 
sözlü izin yeter mi veya mutlaka bir icazet yazılması, şahit tutulması ge-
rekir mi, yoksa gerekmez mi?” Şöyle cevap verdi: “Müdevvene’de Mâlik, 
ilim öğretmeye karşılık ücret almayı hoş karşılamamıştır. İlim kitaplarının 
satışı hakkındaki ihtilaflardan hareketle öğretim ücretinin yasaklanması ve 
mubah kılınması görüşleri dile getirilmiştir. Âlimlerin rızıklarının noksan-
lığı nedeniyle ilim zayi olmasın diye, Müdevvene’nin görüşü, (uygulamada 
değil de) nakilde öne çıkarılmıştır. Zira ücret almaları yasaklanırsa maişet 
talebi, âlimleri öğretimden alıkoyar.
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قــال المــاوردي: »ألفــت كتابــا فــي البيــوع، جمعــت فيــه مــا اســتطعت مــن 1 ]]]]

كتــب النــاس، وبلغــت فيــه الغايــة، فظننــت أنــي أشــّد النــاس قيامــا بمعرفــة البيــوع، فأتانــي 

فــي مجلســي أعرابيــان، فســأالني عــن بيــع عقــداه علــى شــروط تضمنــت أربــع مســائل، 

فلــم أعــرف لواحــدة منهــن جوابــا، فأطرقــت مفكــرا، ثــم قلــت لهمــا: مــا عنــدي لكمــا 

جوابــا. فأتيــا مــن كان يتقدمــه فــي العلــم كثيــر مــن أصحابــي فأجابهمــا مســرعا بمــا 

أَْقَنَعُهَمـــا، وانصرفــا مادحيــن لعلمــه«. 

قــال الجاحــظ فــي كتــاب البيــان: »اللّٰهــم إنــا نعــوذ بــك مــن فتنــة القــول، كمــا 1 ]]]]

نعــوذ بــك مــن فتنــة العمــل، ونعــوذ بــك مــن التكلــف لمــا ال نحســن، كمـــا نعــوذ بــك مــن 

العجــب بمــا نحســن، ونعــوذ بــك مــن شــر الســاطة والهــذر، كمـــا نعــوذ بــك مــن شــر 

العــي والَحَصــر«. وقيــل: مــن فضــل علِمــك اســتقالك لعلِمــك. 

مســائـل

 األولــى: »ُســِئَل القاضــي أبــو عثمــان العقبانــي عــن أخــذ األجــرة علــى 1 ]]]]

تعليــم العلــم، وهــل يفتقــر المعلــم فــي تعليــم العلــم إلــى إذن شــيخه أم ال؟ وعلــى 

ــد مــن كتــب اإلجــازة واإلشــهاد  االفتقــار، هــل يكفــي فــي ذلــك مجــّرد القــول، أو الب

أم ال ؟ فأجــاب: كــره مالــك فــي المدونــة اإلجــاَرة علــى تعليــم العلــم. وقيــل بالمنــع، 

ــة مقــّدم فــي النقــل،  ــه. ومذهــب المدّون وقيــل باإلباحــة، حســبما اختِلــف فــي بيــع كتب

لِئــا يضيــع العلــُم لضعــف أرزاق العلمــاء. فــإن ُمِنُعــوا اإلجــارة شــغلهم طلــب المعيشــة 

عــن التعليــم.
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[400] Öğretimin icazet yazımına bağlanmasına gelince, onu hiçbir 
kimse söylememiştir. O, sadece fetva vermek gibidir; icazete bağlı değil-
dir. Aksine, ilmi ve dini bilinen kimsenin öğretmesi ve fetva vermesi câiz-
dir. Öğrenci, hocayı öğretime ve fetva vermeye başlamış ve insanların da 
kendisine saygı duyduklarını gördüğü zaman, ondan ilim alabilir. Onun 
hakkında soru sorma imkânı bulursa, sorsun. O kimsenin din âlimi ol-
duğu kendisine haber verilirse, ona soru sorabilir. Bu hususta tek kişinin 
haberinin yetip yetmeyeceğine ilişkin iki görüş var. Hoca, dinen ve ilmen 
öğretmeye ve fetvaya ehil olduğunu bilirse, bu konuda bilinenlere göre 
konu(m)ların muhtelif olmaları hasebiyle bu, ona farz-ı ayn veya farz-ı ki-
faye olur. Kendinin bunu yerine getirebilecek yeterlikte olmadığını bilirse, 
ona girişmesi helâl olmaz. Bu işe ehil olup da hocalarından birisi kendisini 
bundan engellerse, o kimsenin bu hocaya itaat etmesi helâl olmaz. Bu işi 
yapamayacak durumda olup da kendisine hocası bunu yapma izni verirse 
o kimsenin de, o hocasına itaat etmesi helâl olmaz; ona muhalefet etmesi 
gerekir. İcazet, ancak haberlerin ve mütevatir metinlerin ve başka şeylerin 
rivayetinde istenir ve faydalı da olur. İlme gelince, hiçbir kimse fetva verme 
ve öğretim için izin gerektiğini söylememiştir. Evet, bir ilim meselesini ilmi 
ve dini bilinen kimsenin dışında bir kimseden almak, hiçbir kimseye helâl 
olmaz ve bunu bilmenin yolu da biraz önce sunduğumuz yoldur.” [Ven-
şerîsî, 1981: 11/16-17]

[401] el-İtkân’da Süyûtî şunları söylüyor: “Okutma ve anlatmaya giriş-
menin câiz olması için hocadan icazet alma, şart değildir. Kim kendinin 
buna ehliyetli olduğunu bilirse, kimse ona izin vermese bile bunu yapabi-
lir. Okutma, fetva verme ve her ilim hakkında ilk selef âlimler bu görüşte-
dirler; birtakım aklı ermeyenlerin, icazetin şart olduğunu vehmetmelerinin 
hilâfına. İnsanlar icazet üzerinde anlaştılar; çünkü mübtedî ve benzerleri, 
kendisinden ilim almak istedikleri kişinin ehliyetini genellikle bilemezler. 
Onların konumları buna müsait değildir. Oysa ilim almadan önce hocanın 
ehliyetini araştırmak şarttır. Bu nedenle icazet, icazet veren hocanın o kişi-
nin ehil olduğuna şahitlik etmesi gibi kabul edildi.” [Süyûtî, 1973: 1/103]
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 وأمــا توقــف التعليــم علــى كتــب اإلجــازة فلــم يقلــه أحــٌد، وإنمــا هــو 1 00]]

كالفتيــا، ال تتوقــف علــى إجــازة، بــل مــن عــرف منــه العلــُم والّديــن جــاز أن يعلــم 

ــه، جــاز  ــاس يعظّمون ــا، والن ــم والفتي ــا للتعلي ــي. والمتعلــم إذا رأى الشــيخ متصدي ويفت

ــم  ــه عال ــر أن ــإن أُْخِب ــه، فليســأل، ف ــا مــن الســؤال عن ــه، وإن كان متمكن ــه أن يأخــذ عن ل

ديــن، جــاز لــه أن يســأله. وهــل يكفــي فــي ذلــك خبــُر الواحــد قــوالن إذا علــم الشــيخ أنــه 

أهــل لذلــك دينــاً وعلمــاً، وجــب عليــه وجــوب عيــن، أو وجــوب كفايــة، علــى حســب 

اختــاف المواضــع، علــى مــا عــرف فــي ذلــك. وإن علــم مــن نفســه أنــه قاصــر عــن 

ــه، ومــن كان أهــا لذلــك، ومنعــه بعــض أشــياخه، لــم  ــه التعــرض ل ذلــك، لــم يحــل ل

يحــل لــه مطاوعــة ذلــك الشــيخ، ومــن كان قاصــرا، وأجــاز لــه الشــيخ ذلــك، لــم يحــل 

لــه مطاوعتــه، وتجــب عليــه مخالفتــه. وإنمــا تطلــب اإلجــازة، وتنفــع فــي روايــة 

األخبــار، واإلنشــاءات المتواتــرة، وغيرهــا. وأمــا العلــم، فلــم يقــل أحــد بافتقــار 

الفتيــا والتعليــم إلذن. نعــم، ال يحــل ألحــد أن يأخــذ مســألة علــم إال عمــن ُعــرف 

ــاه«. ــه مــا قدمن ــه، وطريــق معرفت علمــه ودينُ

وقــال الســيوطي فــي اإلتقــان: »اإلجــازة مــن الشــيخ غيــر شــرط فــي جــواز 1 01]]

التصــدي لإلقــراء واإلفــادة، فمــن علــم مــن نفســه األهليــة، جــاز لــه ذلــك وإن لــم يجــزه 

أحــد. وعلــى ذلــك الســلف األولــون فــي كل علــم، وفــي اإلقــراء، واإلفتــاء، خافــا 

لمــا يتوّهمــه األغبيــاُء مــن اعتقــاد كونهــا شــرطا، وإنمــا اصطلــح النــاس علــى اإلجــازة، 

ألن أهليــة الشــخص ال يعلمهــا غالبــا مــن يريــد األخــذ عنــه مــن المبتدئيــن ونحوهــم، 

لقصــور مقامهــم عــن ذلــك، والبحــث عــن األهليــة قبــل األخــذ شــرط، فجعلــت اإلجــازة 

كالشــهادة مــن الشــيخ المجيــز باألهليــة«
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[402] Ben diyorum ki icazetin dayanağına Resûlullah’ın (s.a.) şu sözü 
genel olarak işaret etmektedir: “Ubey, İbn Mes‘ûd ve başkalarından Kur’ân 
okumalarını isteyiniz.” [Buhârî, “Fazâilü’s-Sahâbe”, 26]1 Böylece Resûlullah 
(s.a.), kendisinde ehliyet bulunanları göstermiş oldu. Bu, Resûlullah’ın (s.a.) 
onlara şahitlik etmesidir. İşte icazetin yararı budur. Allah en iyi bilendir.

2. Her Yerde Dindar Fakih Bulundurmak

[403] İhyâ’da Gazzâlî, tövbe bölümünde şunları söylüyor: “İnsanlara 
dinlerini öğretmek üzere, her köye ve her mahalleye dindar bir fakih tayin 
etmek, genel olarak âlimlere ve özel olarak sultanlara farz-ı ayndır. Çünkü 
halk, sadece cahiller olarak doğuyorlar. Mutlaka onlara, dinin aslına ve fü-
ruuna ilişkin da’veti tebliğ etmek gerekmektedir. Sonra şöyle dedi: Çaresiz 
hastalık, doktorun olmamasıdır. Doktorlar, âlimlerdir. Bu çağlarda onlar, 
yok edici hastalığa ve dünya sevgisine yakalandılar. Onlar tarafından na-
sihat yapılmadı. Keşke onlar nasihat etmediklerinde aldatmasalardı, ıslah 
etmediklerinde de bozgunculuk (ifsat) etmeselerdi ve keşke onlar susup 
konuşmasalardı.” [Gazzâlî, 1997: 4/44]

3. Camide Ders Halkası Oluşturmak
[404] Üstad (Ahmed b. Abdurrahmân) Halûlû (ö. 875/1470), Bur-

zulî’nin İhtisâr’ında İbn Sehl’den, fetva ve ilim müzakeresi için halka 
oluşturanlara ilişkin hükümleri arasında, namaz kılanların hakkı nede-
niyle bunların engellenip engellenmeyecekleri hususunu dile getirmiş. 
Şöyle diyor: O mescid, salt namaz için yapılmış olsa bile o ilim müza-
keresi için halka oluşturanların engellenmesi câiz değildir. Bu görüş, 
Mâlik ve başka imamların ve İbn Sehl’in uygulamalarından kaynak-
lanmaktadır. Ne var ki bu ders halkası oluşturma izni, ancak kavrayışı-
na, ilmine ve dindarlığına güvenilen, tam anlamadığı hususlarda ve bil-
mediği konularda fetva vermeyeceğine dair kendisine güven duyulan 
kimseler hakkındadır. Bu durumda namaz vakitlerinin dışında, namaz 
kılanlara zarar vermeyecek şekilde onun halka oluşturması mubahtır. 

[405] Ben de şunu derim: Hocamız merhum Ebu’l-Hasen el-Batarnî 
(r.h. ö. 793 h.), cuma günü Zeytûne Câmii’nde altmış kadar fetva halka-
sına yetiştiğini bize anlatmıştı. Dedi ki kişi, tanıdığı kimselerle oturuyor; 
meseleleri görüşüyorlardı. Onların içinde halkası en büyük olan ise Cema-
at Kadısı İbn Kaddâh (ö. 736/1335) idi.” 

1 Burada hadis şöyle başlıyor: Şu dört kişiden Kur’ân okumalarını isteyiniz: …
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قلــُت: وقــد يشــير إلــى مســتندها فــي الجملــة قولــه Ṡ: »اســتقرئوا القــرآن 1 ]0]]

مــن أبــّي وابــن مســعود وغيرهمــا« فــدل علــى مــن فيــه األهليــة. وهــي شــهادةٌ منــه عليــه 

الســام لهــم، وتلــك فائدتهــا واهللّٰ أعلــم. 

الثانيــة: قــال فــي اإلحيــاء فــي بــاب التوبــة: »فــرض عيــن علــى العلمــاء كافــة، 3 ]3]]

وعلــى الســاطين خاّصــة، أن يرتبــوا فــي كل قريــة، وفــي كل محلــة، فقيهــا متدينــا، يعلــم 

ــاال، فــا بــد مــن تبليــغ الدعــوة لهــم، فــي  النــاس دينهــم، فــإن الخلــق ال يولــدون إال ُجهَّ

ــاء هــم العلمــاء،  ــُد الطبيــب، وإن األطب ــاُل فق ــداء الُعَض ــال: وال ــم ق األصــل والفــرع، ث

وقــد مرضــوا فــي هــذه األعَصــار بالــّداء الُمْهِلــك وحــبُّ الدنيــا، فلــم يتــأت منهــم نُْصــٌح، 

وليتهــم إْذ لــم ينصحــوا لــم يغشــوا، وإذا لــم يصلحــوا لــم يفســدوا وليَتُهــم ســكُتوا ولــم 

ينطقــوا«. انظــره مســتوفى.

الثالثــة: ذكــر الشــيخ حلولــو فــي اختصــار البرزلــي عن ابن ســهل في أحكامه 3 ]3]]

فــي المتحلقيــن للفتيــا، ومذاكــرة العلــم، هــل يمنعــوا لحــق المصليــن ؟ فقــال: ال يجــوز 

منعهــم، وإن لــم يُْبــَن إالّ للصــاة. وجــاء هــذا مــن فعــل األئمــة مالــك وغيره وابن ســهل.

وهــذا إنمــا هــو فيمــن يوثــق بفهمــه، وعلمــه، ودينــه، ويومــن عليه فيما ال يحســنه، والفتيا 

فيما ال يعلمه، فحينئذ يُباح لُه التحليق في غير أوقات الصاة، حيث ال يضّر المصلين. 

، أنــه أدرك بجامــع 1 05]] قلــُت: حدثنــا شــيخنا أبــو الحســن البطرنــي رحمــه اهللّٰ

الزيتونــة نحــو الســتين حلقــة يــوم الجمعــة للفتيــا، قــال: يجلــس الرجــل مــع مــن يعــرف، 

ويتذّكــرون المســائل. وأعظمهــم حلقــة قاضــي الجمـــاعة ابــن قــداح«.
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BEŞİNCİ BÖLÜM

ÖĞRENCİNİN AHLÂKÎ DEĞERLERİ (ÂDÂBI)

[406] Ebu’l-Leys es-Semerkandî, kendi senediyle Enes b. Mâlik’ten 
(r.a.) naklettiğine göre o diyor ki Resûlullah (s.a.) şöyle buyurdu: “Kim Al-
lah’ın cehennemden âzat ettiklerine bakmak arzu ederse ilim öğrenenlere 
(öğrencilere) baksın. Muhammed’in canı elinde olan (Allah’)a andolsun, 
âlimin kapısına gidip gelen hiçbir öğrenci yoktur ki Allah, onun için her 
adımına bir senelik ibadet (sevabı) yazmasın ve yine onun için her adıma 
karşılık cennette bir şehir kurmasın. O öğrenci yerde yürürken yer onun 
için bağışlanma diler (istiğfar eder); o kişi bağışlanmış olarak akşamlar ve 
sabahlar.” [Aclûnî, 1405:2355. İbn Hacer’in Süyûtî’den naklen, bu rivaye-
tin mevzu olduğunu söylüyor.] Ebû Nuaym da, kitabı Hilye’de Ebû Saîd 
el-Hudrî’den (r.a.) Resûlullah’ın şöyle buyurduğunu nakletmiştir: “Her 
kim ki dinini öğrenerek sabahlar ve akşamlarsa o cennettedir.” [Hilye’de 
buna rastlanmadı. Bk. Münâvî, 1356: 4/184]

[407] Bundan önceki bölümde ahlâkî değerlerin (âdâbın) bir kısmı 
geçti. Onlara, öğrenciye özgü olan birtakım durumlar eklenecektir:

1. Öğretmene Saygı

[408] O değerlerden biri, “öğrencinin, öğretmenine saygı duyan bir 
gözle bakması ve onun kendi toplumsal tabakasındakilerinin çoğunluğun-
dan üstün olduğuna inanmasıdır. Çünkü bu, öğrencinin öğretmeninden 
yararlanmasına ve ondan duyduklarının zihnine iyice yerleşmesine daha 
fazla katkı sağlar.” [Nevevî, 1986: 1/62] Âlimlerden biri şöyle diyor: Kim, 
hocasının hatasını başkasının doğrusundan daha üstün görmezse ondan 
yararlanamaz.1 İmam Şâfiî de (r.a.) diyor ki ‘Mâlik’in (r.a.) huzurunda ken-
disine saygımdan dolayı kitabın yapraklarının düşüş seslerini duymasın di-
ye onları alabildiğine nezaketle çevirirdim.’ Rebi’ de şöyle diyor: Allah’a 
andolsun ki kendisine saygımdan dolayı İmam Şâfiî bana bakarken su iç-
meye kalkışmazdım.” [Nevevî, 1986: 1/62] 

1 Öğrencinin, öğretmeni hakkında daima hüsnüzan beslemesi gerekmekle birlikte, İslâm’a göre öğret-
mene saygılı olmak, öğrencinin hakikat aşkına, hakikatı yakalama görevini yerine getirmesine engel 
olmamalıdır (çev). 
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الباب الخامس

في آداب المتعلمـين

أخــرج أبــو الليــث الســمرقندي بســنده عــن أنــس بــن مالــك Ġ قــال: قــال 1 ]0]]

رســول اهللّٰ Ṡ: »مــن أحــب أن ينظــر إلــى ُعَتَقــاء اهللّٰ مــن النــار، فلينظــر إلــى المتعلميــن، 

ــه  ــب اهللّٰ ل ــم إال كت ــاب العال ــى ب ــم يختلــف إل ــا مــن متعل ــده م ــذي نفــس محمــد بي وال

بــكل قــدم عبــادة ســنة، وبنــى لــه بــكل قــدم مدينــة فــي الجنــة، ويمشــي علــى األرض، 

واألرض تســتغفر لــه، ويُمســي ويصبــح مغفــورا لــه. وأخــرج أبــو نعيــم فــي الحليــة عــن 

ــم  ــال: »مــن غــدا أو راح وهــو فــي تعل ــي ســعيد الخــدري Ġ أن رســول اهللّٰ Ṡ ق أب

دينــه فهــو فــي الجنــة«.

وتقــدم بعــض اآلداب فــي البــاب التــي قبــل هــذه، ويــزاد علــى ذلــك أمــور 1 ]0]]

خاصــة بالمتعّلــم. 

وهــي: »أن ينظــر إلــى معلمــه بعيــن االحتــرام، ويعتقــد رجحانــه علــى أكثــر 3 32]]

ــال  ــه«. ق ــي ذهن ــه ف ــا يســمعه من ــه، ورســوخ م ــى انتفاعــه ب ــرب إل ــه، فهــو أق أهــل طبقت

بعضهــم: ومــن لــم يــر خطــأ شــيخه أفضــل مــن صــواب غيــره لــم ينتفــع بــه. وقــال اإلمــام 

الشــافعي Ġ: »كنــت أتصّفــح الورقــة بيــن يــدي مالــك Ġ تصفحــا رفيقــا هيبــة لــه، 

لئــا يســمَع َوْقَعَهــا. وقــال الربيــع: واهللّٰ مــا اجتــرأت أن أشــرب المــاء والشــافعي ينظــر 

إلــّي هيَبــًة لــه«.
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2. Öğretmene Ayrıcalıklı Muamele
[409] Öğrencinin ahlâkî değerlerinden biri, “öğretmenine özel olarak 

selâm vermesi ve onu selâmla ayrıcalıklı kılması; onun önünde oturması; 
onun yanında kesinlikle birisine eliyle işaret etmemesi, onun huzurunda eliy-
le çekiştirmemesi; ona asla “Falanca senin söylediğinin aksini söylemişti” de-
memesi; onun huzurunda hiç kimsenin dedikodusunu asla yapmaması; onun 
yanında hiçbir kimseyle fısıldaşmaması, onun elbisesinden tutmaması ve 
üşengeçlik gösterdiğinde ona karşı ısrarcı olmamasıdır.” [Nevevî, 1986: 1/62] 

3. Dersteki Kişilere Saygı
[410] Öğrencinin ahlâkî değerlerinden biri de, arkadaşlarına ve ders mec-

lisinde bulunanlara karşı edepli davranmasıdır. Öğrenci, öğretmen gibi değil 
de öğrenci gibi oturur.” [Nevevî, 1986: 1/62] Bu ise, onun dizleri üzerine çök-
mesi veya elini baldırının üstüne koymaksızın tehiyyata oturan yahut ayakla-
rını toplayıp elbisesinin içine alarak oturan gibi ve benzeri şekilde oturmasıdır. 
Öğrenci, sol elini sırtının arkasına koyup ona dayanarak oturmaktan kaçınma-
lıdır. Hadise göre o, gazaba uğrayanların oturuşudur. [Ebû Dâvûd, “Edeb”, 23] 

[411] Âlimlerden biri (Hemdân el-İsfehânî) şöyle diyor: Ben, (Ebû Ab-
dullah) Şüreyk (b. Abdullah’)ın (ö. 177/793) yanındaydım; (Halife Mu-
hammed b. Abdullah) el-Mehdî’nin (ö. 169/785) çocuklarından biri gelip 
duvara yaslandı ve ona bir hadis sordu. Ama Şüreyk, ona yönelmedi. Bize 
yöneldi sonra döndü. O da hemen aynı şekilde döndü ve “Halife’nin ço-
cuklarını hafife mi alıyorsun?” deyince Şüreyk ona şöyle cevap verdi: “Ha-
yır. Ancak Allah’ın katında ilim, benim onu aşağı düşüremeyeceğim kadar 
değerlidir.” Bunun üzerine halifenin oğlu hemen dizleri üzerine çöktü. Şü-
reyk de ona, “Hah işte ilim, böyle talep edilir.” dedi. [Nevevî, 1986: 1/63]

[412] Nakledilir ki (Halife) Me’mûn, çocukları Mu‘tasım ve Vâsık’a 
nahiv öğretme sorumluluğunu nahiv âlimi Ferrâ’ya yükledi. Bir gün Ferrâ, 
ihtiyacını karşılamak üzere kalkınca Mu‘tasım ve Vâsık, kendisine takdim 
etmek için hemen onun ayakkabılarına koştular; hangisinin takdim edeceği 
konusunda anlaşmazlığa düştüler. Sonuçta her birinin, iki ayakkabıdan bir 
tekini takdim etmesi üzerinde anlaştılar ve ona ayakkabılarını böyle takdim 
ettiler. Me’mûn’un her şeyle ilgili casusu vardı; bu haberi anında ona ulaştırdı. 
Me’mûn, hemen Ferra’yı çağırdı ve huzuruna girince ona şöyle dedi: ‘İnsan-
ların en azizi kimdir?’ Ferrâ, ‘Müminlerin Emiri’nden daha değerli bir insan 
tanımıyorum.’  dedi.  Me’mûn, ‘Peki! Ayağa kalktığında ayakkabılarını ken-
disine takdim etmek üzere iki emirin anlaşmazlığa düşüp sonunda her birinin 
ayakkabının tekini takdim etmesi şeklinde anlaştıkları kimdir?’ diye sorunca 
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 ومنهــا: »أن يســّلم علــى المعلــم خاصــة ويخّصــه بالتحيــة، وأن يجلــس 1 ]0]]

أمامــه وال يشــيرن عنــده بيــده وال يغمــزّن عنــده بيــده، وال يقولــّن لــه: قــال فــان خــاف 

ــه، وال  ــده أحــًدا، وال يســاّر أحــًدا فــي مجلســه، وال يأخــذ بثوب ــنَّ عن قولــك. وال يغتاَب

يلــّح عليــه إذا كســل«.

 ومنهــا: أن »يتــأدب مــع رفقتــه وحاضــري المجلــس، ويقعــد قعــدة المتعلــم 1 10]]

ال قعــدة المعلــم«، وذلــك أن يجثُــو علــى ركبتيــه أو كالمتشــهد، غيــر أنــه ال يضــع يــده 

علــى فخــذه، أو كالمحتبــي ونحــو ذلــك. وليحــذر مــن جعــل يــده اليســرى خلــف ظهــره 

معتمــًدا عليهــا، ففــي الحديــث أنهــا قعــدة المغضــوب عليهــم. 

 قــال بعضهــم: »كنــُت عنــد شــريك فجــاءه بعــض أوالد المهــدي فاســتند 1 11]]

إلــى الحائــط وســأل عــن حديــث، فلــم يلتفــت إليــه. وأقبــل علينــا ثــم عــاد، فعــاد بمثــل 

ذلــك. فقــال لــه: أتســتخف بــأوالد الخلفــاء ؟ فقــال شــريك لــه: ال، ولكــن العلــم أجــّل 

عنــد اهللّٰ أن أضَعــُه. فجثــى علــى ركبتيــه، فقــال شــريك Ġ: هكــذا يطلــب العلــم«. 

 وقــد ُحكــى أن المأمــون َوكََّل الفــراء النحــوي بتعليــم ولديــه المعتصــم 1 ]1]]

والواثــق النحــو، فنهــض الفــّراء يوًمــا إلــى بعــض حوائــج فابتــدر المعتصــم والواثــق 

كل  يقــدم  أن  علــى  فاصطلحــا  يقدمهــا.  أيهمــا  فتنازعــا  إليــه،  ]ليقدمــاه1  نعلــه  إلــى 

واحــد منهمــا فــردة. فقدماهــا لــه. وكان المأمــون َلــه علــى كل شــيء صاحــب عيــن، 

ــه المأمــون: مــن  ــال ل ــه ق ــّراء، فلمــا أن دخــل علي ــر، فاســتدعى الف ــه هــذا الخب ــع ل فرف

أعــز النــاس؟ قــال: مــا أعــرف أعــز النــاس مــن أميــر المؤمنيــن. قــال: بلــى، مــن إذا 

نهــض تنــازع علــى تقديــم نعلــه أميــران، حتــى رضــي كل واحــد منهمــا بتقديــم فــردة. 
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Ferrâ: ‘Ey Muminlerin Emiri! Gerçekten onları bundan engellemek istedim; 
fakat onları, hakkında birbirinin önüne geçmeğe çalıştıkları soylu bir dav-
ranıştan engellemiş ve tutkulu oldukları saygın bir haslet yüzünden ruhları-
nı incitmiş olacağımdan korktum. Rivayet edilir ki: deden İbn Abbâs, Hz. 
Hasan ve Hüseyin için üzengilerini tutmuş. Onlar, İbn Abbâs’ın yanından 
ayrılınca, orada bulunan birisi sormuş: Kendilerinden daha yaşlı olduğun 
hâlde bu iki tıfıl gencin üzengisini mi tutuyorsun? İbn Abbâs hemen şu ce-
vabı vermiş: Sus be cahil! Fazilet ehline nezaket göstermeyi, ancak fazilet ehli 
bilir.’ Bunun üzerine Me’mûn, ‘Şayet onları bundan engelleseydin, gerçekten 
seni kınayarak ve paylayarak canını acıtırdım. Yaptıkları şey, onların şerefini 
düşürmedi; tam aksine onların değerini yükseltti. Bu davranışlarıyla, onların 
ince görüşlülüğünün emaresi, benim için açık seçik ortaya çıkmış oldu. Şu üç 
hususta, büyük olsa bile kişinin büyüklüğünün sözü olmaz: Birincisi, onun 
sultanı için mütevâzı olması; ikincisi, anne ve babasına mütevâzı olması ve 
üçüncüsü ise öğretmenine karşı mütevâzı olması. O ikisine bu yaptıklarına 
karşılık yirmi bin dinar verdim. Onları güzel eğittiğin için de sana verilmek 
üzere on bin dirhem emrettim.’ demiştir.

[413] Bir hikmetli sözde şöyle deniyor: İlmini tuz ve edebini un eyle (Ya-
ni bilgine nispetle edebini artır, öne çıkar). Kim üstündeki kimseye dönerse1 
altında olanlar ona buğzederler. Kötü edeple birlikte asla şeref olmaz.

4. Öğretmenin Yanında Davranışlarına Özen Gösterme

[414] Öğrencilik âdâbından biri de, “öğrencinin, ihtiyaç olmaksızın 
sesini iyice yükseltmemesi, gerek olmadığı hâlde çokça konuşmaması ve 
yine ihtiyaç duyulmaksızın sağa sola yönelmemesi; aksine hocasına kulak 
vererek ona yönelmesidir.” [Nevevî, 1986: 1/63] Çünkü o hoca, Resûlul-
lah’ın (s.a.) halifesidir; dolayısıyla ona gösterilmesi gereken saygının, onun 
halifelerine de gösterilmesi gerekir. Yüce Allah şöyle buyuruyor: “Ey iman 
edenler! Sesinizi Peygamber’in sesinden daha fazla yükseltmeyin, kendi 
aranızda konuştuğunuz gibi Peygamber ile yüksek sesle, bağırıp çağırarak 
konuşmayın. Yoksa farkında olmadan yaptığınız iyi işleriniz(in sevabı) yok 
olup gider.” [Hucurât 49/2] Şu söz rivayet edilmiştir: “İnsanlara, seni göz-
leriyle izledikleri müddetçe anlat.” [Bağdâdî, 1983: 2/342] 

1 Burada baskı hatası olabilir. Nitekim Ebubekir Tartûşî’nin (ö. 502/1108) Sirâcu’l-Mülûk’unda ‘döner-
se’ diye çevirdiğimiz ‘âde kelimesinin yerinde ‘âdâ denmektedir. Buna göre, ‘dönerse’ yerine ‘düşman-
lık ederse’ diye çevirmek gerekir ki bu daha isabetli görünüyor. (çev.)
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ــر المؤمنيــن، لقــد أردت منَعُهمــا مــن ذلــك، لكــن خشــيت أن أدفعهمــا  ــا أمي قــال: ي

وقــد  عليهــا.  حرصــا  شــريفة  لخلــة  نفســهما  وكســرا  إليهــا،  ســبقا  مكرمــة  عــن 

يُــروى عــن جــّدك ابــن العبــاس أنــه أمســك للحســن والحســين رضــي اهللّٰ عنهــم 

لــه بعــض مــن حضــر: أتمســك لهذيــن  ركابيهمــا، وقــد خرجــا مــن عنــده، فقــال 

الحديثيــن ركابيهمــا وأنــت أســنُّ منهمــا؟! فقــال لــه: اســكت يــا جاهــل، ال يعــرف 

الفضــل ألهــل الفضــل إال أهــل الفضــل. فقــال لــه المأمــون: لــو منعتهمــا مــن ذلــك 

ألوجعتــك لومــا وعتاًبــا، ومــا وضــع مــا فعــاه مــن شــرفهما، بــل رفــع مــن قدرهمــا، 

وقــد تبينــت لــي مخيلــة الفراســة بفعلهمــا فليــس كبــر الرجــل وإن كان كبيــرا عــن 

تواضعــه  والثالثــة  لوالديــه،  تواضعــه  والثانيــة  لســلطانه،  تواضعــه  األولــى  ثــاث: 

لمعلمــه. وقــد عوضتهمــا عّمــا فعــاه عشــرين ألــف دينــار. وقــد أمــرت لــك بعشــرة 

ــا.  ــك لهمـ آالف درهــم علــى حســن أدب

وفــي بعــض الحكــم: اجعــل علمــك ملحــا، وأدبــك دقيقــا. ومــن عــاد مــن 1 ]1]]

فوَقــه، أبغَضــه مــن تحَتــه. فــا شــرف مــع ســوء األدب.

ومنهــا: أن »ال يرفــع صوتــه رفعــا بليغــا مــن غيــر حاجــة، وال يكثــر مــن 3 ]1]]

الــكام لغيــر حاجــة، وال يلتفــُت بــا حاجــة، بــل يُْقِبــل علــى الشــيخ مصغيــا لــه« ألنــه 

خليفــة رســول اهللّٰ Ṡ. فــكل مــا يجــب لــه مــن التعظيــم، يجــب لخلفائــه. قــال اهللّٰ 

﴾1 اآليــة.  ــّيِ ــْوَق َصــْوِت النَِّب ــوا اَْصَواَتُكــْم َف ــوا اَل َتْرَفُعٓ ــا الَّ۪ذيــَن ٰاَمنُ ــا اَيَُّه ٓ عــز وجــّل: ﴿َي

وُروَي: »حــّدث النــاس مــا رمقــوك بأبصارهــم«.

الحجرات: ].  1
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[415] Öğrencilik âdâbından biri ise, “öğrencinin, bir meseleyi açıkla-
maya veya bir soruyu cevaplamaya hocasından önce kalkışmamasıdır. An-
cak öğrencinin üstünlüğünü ortaya çıkarmak maksadıyla hocasının bunu 
tercih ettiğini bilmesi müstesnadır. Ayrıca, hocasının kafası başka bir şeyle 
meşgul iken veya usandığında, uyukladığında ve istekli olmadığında öğ-
rencinin ona dersini okumaması, hocasının hoş karşılayacağını durumun-
dan anlaması dışında uygun olmayan yerde ona soru sormaması ve hocası-
na karşı sorusunda rahatsız edecek kadar fazla ısrar etmemesi” âdâbdandır. 
[Nevevî, 1986: 1/62] Öğrenci, hocasıyla birlikte yürüdüğü zaman onun 
sağında olur ve yolda ona soru sormaz. Hocası evine vardığı zaman öğren-
ci, evin kapısının tam karşısında durmaz. Bunun sebebi öğrencinin, ho-
casının görmesini arzu etmediği kimsenin çıkışıyla onun karşılaşmasının 
hoş görülmemesidir. Öğrenci, hocasıyla birlikte merdiven çıkarsa, onun 
arkasında kalır; indiğinde ise hocanın sürçmesi ihtimali olduğundan dolayı 
öğrenci hocanın önüne geçer ki sürçtüğünde ona dayanıversin.1

5. Öğretmenle Vakarlı Diyalog

[416] Öğrencinin, hocaya sadece anlamak amacıyla başvurması; dola-
yısıyla hocayla münazara ettiğinde sükûnetle ve vakarla hareket etmesi, ah-
lâkî değerlerdendir. Deylemî’nin Hz. Ali’den (r.a.) nakline göre Resûlullah 
(s.a.) şöyle buyurmuştur: “Biriniz, kardeşine vardığında, anlama amacıyla 
ona soru sorsun, onu zora sokmak/inatlaşmak için sormasın.” [Bk. Münâvî, 
1356: 1/418] “Vardığında” sözü, “din hakkında ona soru sormak için gel-
diğinde” demektir. Taberânî’nin, Mekârimu’l-Ahlâk’ta İbn Ömer’den nak-
lettiğine göre Hz. Peygamber (s.a.) şöyle buyurmuştur: “Harcamada ölçülü 
olmak, geçimin yarısıdır. İnsanlara muhabbetli olmak, aklın yarısıdır. Gü-
zel soru sormak ise, ilmin yarısıdır.” [Taberânî, 1415: 6744]

[417] Öğrencinin, soru soran birine hocasının verdiği cevaba muarız 
olmaması, âdâbdandır. Çünkü bu, soru soranın kafasını karıştırmak ve ken-
disine soru sorulanı hafife almaktır. Oysa öğrenci, hocasına saygısı ölçüsün-
ce ondan yararlanabilir. Mâlik (r.a.) demiştir ki “Âlimle oturduğun zaman, 
konuşmaktan daha çok dinlemeye tutkulu ol.” [İbn Abdülber, 1422: 1/521] 

1 Öğrencinin oturuş biçiminden hocasıyla beraberliğindeki diğer tutum ve davranışlara kadar burada 
söylenenler, zaman, mekân ve kültürle kayıtlı hususlar olduğundan, bu unsurlar değiştikçe onlar da 
değişebilir. Önemli olan söz konusu davranış kalıplarının özünün korunmasıdır: Öğretmene karşı 
saygılı olmak, onu üzecek tutum ve davranışlardan uzak durmak (çev.).
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أن 1 15]] إال  ســؤال،  جــواب  أو  مســألة،  شــرح  إلــى  يســبقه  »ال  أن  ومنهــا، 

يعلــم مــن الشــيخ إيثــار ذلــك ليســتدل بــه علــى فضيلــة المتعلــم، وال يقــرأ عليــه عنــد 

ــه، ونعاســه، واســتنفاره، وال يســأله عــن شــيء فــي غيــر  اشــتغال قلــب الشــيخ، ومللّٰ

موضعــه، إال أن يعلــم مــن حالــه أنــه ال يكرهــه، وال يلــح عليــه فــي الســؤال إلحاحــا 

مضجــرا«. وإذا مشــى معــه كان عــن يميــن الشــيخ، وال يســأله فــي الطريــق. وإذا 

وصــل الشــيخ إلــى منـــزله فــا يقــف قبالــة بابه،كراهــة أن يصــادف خــروج مــن يكــره 

الشــيخ اطاعــه عليــه. وإذا صعــد معــه ُسلَّمـــا تأخــر عــن الشــيخ، وإذا نــزل ســبقه 

ــِزّل رجــل الشــيخ فيعمــده. ــم الحتمــال أن ت المتعل

ومنهــا: أن ال يراجــع الشــيخ إال تفّهمــاً، فــإن ناظــره فبالســكينة والوقــار، 3 14]]

فقــد أخــرج الديلمــي عــن علــي Ġ أن رســول اهللّٰ Ṡ قــال: »إذا تعــَدى أحدكــم 

إلــى أخيــه، فليســأله تفّهمــا وال يســأله تعنّتــا«. قولــه: تعــدى أي: تعــدى إليــه ليســأله 

فــي الديــن. وأخــرج الطبرانــي فــي مــكارم األخــاق والبيهقــي عــن ابــن عمــر أن 

النبــي Ṡ قــال: »االقتصــاد فــي النفقــة نصــف المعيشــة، والتــودد إلــى النــاس نصــف 

العقــل، وحســن الســؤال نصــف العلــم«.

ومنهــا: أن ال يعارضــه فــي جــواب ســائل يســأله، فــإن ذلــك تلبيــس علــى 1 ]1]]

الســائل، وازدراء بالمســؤول. وبقــدر إجالــه للشــيخ يكــون نفعــه منــه. فقد قال مالك

ــم فكــن علــى أن تســمع أحــرص منــك علــى أن تقــول«.  Ġ: »إذا جاَلْســَت العال
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İbn Abdülber diyor ki: Lokman’ın (a.s.) bir hikmetli sözünde şunlar yer al-
maktadır: “Âlimlerle tartışma; onların gözünde çok hafif kalırsın da seni red-
dederler.1 Sefihlerle de mücadele etme, sana karşı aptalca davranırlar. Lâkin 
sen, ilimce senin fevkinde olanlara ve senin altında olanlara karşı kendini 
tutmalısın. Âlimlere sabredip onların ilminden incelikle iktibasta bulunan 
kimse, mutlaka onlara katılır.” [İbn Abdülber, 1422: 1/441] Âlimlerin ilim 
öğrettikleri kimseler tarafından cahil olarak görülmeleri ve öne çıkardıkları 
kimselerce küçümsenmeleri, onların musibetlerindendir. Susturmak ve zora 
sokmak amacıyla ona karşı çıkmaz. Nitekim İbn Bathâ şöyle diyor:

Her gün atıcılığı öğretiyorum ona,
Pazusu güçlendiği zaman atar bana.

Kendisine kafiye bilgisi öğrettiğim niceleri var ki
Kafiyeli konuştuğu zaman hemen beni hicvetti.

[418] Hadis-i şerifte şöyle deniliyor: “Sizi dedikodudan ve çok sormaktan 
sakındırıyorum.” [Buhârî, “Rikâk”, 22. Değişik ifadelerle.] Muhatabı zor du-
rumda bırakmak için sormak kastediliyor. Bir başka hadiste ise şöyle buyuru-
luyor: “Çok soru sormaktan sakının; sizden öncekiler çok sorup peygamber-
lerine karşı gelmeleri sebebiyle helâk oldular.” [Hadis kaynaklarda bu şekilde 
bulunamamıştır. Farklı ifadelerle  bir rivâyet için bk. Müslim, “Hacc”, 412]2 

[419] Öğrencinin ders meclisinde tükürmemesi, sümkürmemesi, ho-
casının huzurunda esnememesi, ayak ayak üstüne koymaması, avuç içini 
çenesine koymaması, başını koluna dayamaması âdâbdandır. Çünkü bu, 
tembelliğin delilidir.

Tenbih: Öğretmene Saygı

[420] Üstadımız fakih allâme zamanının Sibeveyh’i Seyyid Muham-
med b. Fakih Allâme Seyyid Tâhir el-Fâsî’nin, Şeyh Zerrûk’tan naklen el 
yazısını buldum: “Doğrusu, her kim üstadını hafife alıp hakir görürse Al-
lah onu üç cezaya mübtela eder: Birincisi, üstadından bellediklerini unut-
masıdır. İkincisi, son nefesini verirken dilinin dolanması ve üçüncüsü ise, 
dünyadan imansız olarak çıkmasıdır.” [Belğîsî, 1309: 2/127] 

1 Bu cümledeki ‘fetuhdâ’ kelimesinin yerinde başka kaynaklarda ‘fetehûne’ kelimesi yer alıyor. Biz buna 
göre çevirdik (çev.).

2 Burada kastedilen, boş, gereksiz, anlamsız, kötü maksatlı ve sırf sormuş olmak için sorulan sorulardır. 
Öğrencinin, konuyu daha iyi kavramak için sorduğu sorular, son derece önemlidir, teşvik edilmiştir; 
dolayısıyla söz konusu olumsuz değerlendirmeye dâhil değildir. Bu konunun 10. maddesinde yazar 
buna yer vermektedir (çev.).
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قــال ابــن عبــد البــر: وفــي حكمــة لقمــان: »ال تـــجادل العلمــاء فُتهــدي عليهــم فيرفضــوك، 

وال تجــادل الســفهاء فيجهلــوا عليــك، ولكــن تصبــر نفســك لمــن هــو فوقــك فــي العلــم، 

ولمــن هــو دونــك. فإنمــا يلحــق بالعلمـــاء مــن َصبــر َلهــم واقتبــس مــن علمهــم فــي 

رفــق«. ومــن مصائــب العلمــاء أن يســتجهلهم مــن عّلمــوه، أو يســتذلّهم مــن قّدمــوه. وال 

يعتــرض عليــه تبكيتــا لــه وتعنيتــا، كمـــا قــال ابــن البطحــاء : 

فلّما اشتّد ساعده رمــاني أعّلمه الرماية كـل يــوم 

فلّما قال قافيــًة هجانـي وكم عّلمتـه علم القوافـي  

وفــي الحديــث: »أنهاكــم عــن قيــل وقــال، وكثــرة الســؤال« يعنــي ســؤال 1 ]1]]

تعنّــٍت. وفــي حديــث آخــر: »إياكــم وكثــرة الســؤال، فإنمـــا هلــك مــن قبلكــم بكثــرة 
ســؤالهم، واختافهــم علــى أنبيائهــم«. 

ومنهــا: أن ال يبصــق فــي المجلــس وال يتمخــط، وال يتثــاوب بحضــرة 1 ]1]]

الشــيخ، وال يضــع رجــا علــى رجــل، وال يضــع كفــه علــى ذقنــه، وال يعمــد رأســه 

بســاعده، فــإن ذلــك دليــل علــى الكســل.

تنبـيـه:

ــن 1 0]]] ــه ســيدي محمــد ب ــه العامــة ســيبويه وقت وجــدت بخــط شــيخنا الفقي

الفقيــه العامــة ســيدي طاهــر الفاســي نقــا عــن الشــيخ زروق: »أن مــن اســتحقر 

أســتاذه ابتــاه اهللّٰ بثــاث عقوبــات: األولــى أن ينســى مــا حفــظ منــه. الثانيــة: أن يــكّل 

لســانه عنــد النـــزع. الثالثــة: أن يخــرج مــن الدنيــا بغيــر إيمـــان«.
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[421] Üstad Seyyid Abdülvehhâb eş-Şa‘rânî (ö. 973/1565) şunu di-
yor: “Âlimlere ikramda bulunmamız, onlara değer vermemiz, onlara saygılı 
olmamız ve sahip olduğumuz şeylerin hepsini onlara versek veya bütün 
ömür boyunca onlara hizmet etsek bile onları ödüllendirmeye gücümü-
zün yetmeyeceğini düşünmemiz, Resûlullah (s.a.) tarafından bize genel 
bir sorumluluk olarak verildi. Günümüzde ilim talebelerinin ve sûfiyye 
yolundaki müridlerin çoğu, bu sorumluluğu ihlal etmiştir. O kadar ki ne-
redeyse onlardan öğretmeninin hakkını yerine getiren birini hemen hemen 
göremezsin. Bu ise, din konusunda büyük bir hastalıktır, ilmin ve âlimlere 
değer verip saygılı olmayı bize emreden zatın (s.a.) emrinin hafife alındığı-
nı ilan etmektedir. Nitekim onlardan biri üstadıyla alay edip duruyordu da 
sonunda üstadı ona müdahene eder, onu pohpohlar duruma geldi ki artık 
kendisi hakkında konuşup durmasın. Güç ve kuvvet sadece ve sadece Allah 
sayesinde vardır (Lâ Havle velâ kuvvete illa billahi’l-aliyyi’l-azim).

[422] İmam Nevevî’den bize ulaşan rivayete göre bir gün hocası Kemal 
İrbilî, birlikte yemek yemek için onu davet eder. O, “Efendim beni bun-
dan bağışlayın; çünkü meşru bir özrüm var.” der ve hocası da onu kendi 
hâline bırakır. Bunun üzerine arkadaşlarından biri ona bunu sorunca o 
şöyle cevap verir: Bilincinde olmadan gözüm ondan önce bir lokmaya takı-
lır da onu yerim diye korkuyorum. İmam Nevevî (r.a.), ders için, hocasının 
huzurunda okumak için evden çıktığında yolda hocası adına imkânının 
elverdiğince sadaka verir ve şöyle derdi: Allahım! Öğretmenimin ayıbını 
benden gizle. O kadar ki gözüm onun hiçbir noksanını görmesin ve hiçbir 
kimse onun noksanını bana iletmesin.

[423] Sonra, hocana karşı biraz kötü edebin yüzünden onun fayda-
larından mahrum kalabilirsin. Bu da, ya onun sana buğzundan dolayı o 
yararları senden gizlemesiyle olur ya da anlamları sana açıklamada dili tu-
tulur, dolayısıyla onun kelâmından kendisine güveneceğin hiçbir şey elde 
edemezsin. Nitekim hocanın huzuruna edepli bir kişi geldiği zaman, ho-
caya karşı sadakat ve edebi açığa çıktığı için onunla birlikte iken hocanın 
dili çözülür. Bu nedenle öğrencinin, tıpkı krallara hitap ettiği gibi hocasına 
saygıyla, başını öne eğerek ve gözünü yumarak hitap etmesi gerektiği bilin-
mektedir.” [Şa‘rânî, 1998: 24-25]
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وقــال الشــيخ ســيدي عبــد الوهــاب الشــعراني  Ġ: »أخــذ علينــا العهــد 1 1]]]

ــا قــدرة  العــام مــن رســول اهللّٰ Ṡ أن نكــرم العلمــاء، ونُجلَّهــم، ونوّقرهــم، وال نــرى لن

علــى مكافأتهــم ولــو أعطيناهــم جميــع مــا نملــك، أو خدمناهــم العمــر كّلــه. وهــذا 

العهــد قــد أخــّل بــه غالــب طلبــة العلــم، والمريديــن فــي طريــق الصوفيــة اآلن، حتــى ال 

تــكاد تــرى أحــًدا منهــم يقــوم بواجــب حــّق معّلمــه، وهــذا داء عظيــم فــي الديــن، يُــــوِذُن 

باســتهانة العلــم. وبأمــر مــن أمرنــا بإجــال العلمــاء Ġ، فصــار أحُدهــم يســَخُر علــى 

. شــيخه، حتــى يصيــر شــيخه يداهنــه وياطفــه ليســكت عنــه فــا حــول وال قــوة إال بــاهللّٰ

وقــد بلغنــا عــن اإلمــام النــووي أنــه دعــاه يومــا شــيخه الكمــال اإلربلــي 1 ]]]]

ليــأكل معــه. فقــال: يــا ســيدي اعفنــي مــن ذلــك، فــإن لــي عــذرا شــرعيا، فتركــه. فســأله 

بعــض إخوانــه عــن ذلــك. فقــال: أخــاف أن تســبق عينــي إلــى لقمــة فآكلهــا وأنــا ال أشــعر. 

وكان Ġ إذا خــرج للــّدرس، ليقــرأ علــى شــيخه، تصــّدق عنــه فــي الطريــق بمــا تيســر، 

ويقــول: اللّٰهــم اســتر عنّــي عيــَب معّلمــي، حتــى ال تقــع عينــي لــه علــى نقيصــٍة، وال 

يبلغنــي ذلــك عنــه مــن أحــد.

ــك 1 ]]]] ــا عن ــا بكتمه ــده إم ــَك مــع الشــيخ أن تحــَرم فوائ ــة ســوء أدِب ــم مــن قّل ث

بغًضــا فيــك، أو لســانه ينعقــد عــن إيضــاح المعانــي لــك، فــا تتحصــل مــن كامــه 

علــى شــيء تعتمــد عليــه. فــإذا أتــاه شــخص مــن المتأدبيــن انطلــق لســانه معــه لظهــور 

صدقــه وأدبــه معــه. فُعلــم أنــه ينبغــي للطالــب أن يخاطــب شــيخه باإلجــال، واإلطــراق، 

وغــّض البصــر كمــا يخاطــب الملــوك«. 
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6. Derse Devam

[424] Öğrencinin ilim meclisine devam etmesi ve ağır bir zaruret ol-
madıkça oradan ayrılmaması ve orada hiç kimseyle konuşmaması öğrenci-
nin ahlâkî değerlerindendir. Şöyle denilmiştir:

İlmi ihlal eder ve onun değerini azaltır,
O kimse ki derste arkadaşları için ayağa kalkar.

7. Soru Sorma

[425] “Öğrencinin, kendisine kapalı olan hususları sormaktan utan-
maması; aksine onu en mükemmel biçimde açıklamasını istemesi, ahlâkî 
değerlerdendir. Şöyle denilmiştir: Kimin soru sorarken yüzü yumuşak olur-
sa başkalarıyla bir araya geldiğinde noksanlığı ortaya çıkar.” [Nevevî, 1986: 
1/64] el-Fakîh ve’l-Mutefekkih’te Hatîb (el-Bağdâdî) ve Hilye’de Ebû Nuaym, 
Dâvûd b Süleyman el-Gâzî’nin rivayetini naklediyor. Onun, Ali b. Mûsâ’dan, 
onun da babaları Hz. Ali b. Ebî Tâlib’den rivayetine göre o şöyle demiş: “İlim 
birtakım hazinelerden ibarettir ve onun anahtarları sorudur. Onun için soru 
sorun. Nitekim soru ile dört kişi ödüllendirilir: Soran, âlim, dinleyen ve onu 
seven.” [Bağdâdî, 1421: 2/61; Ebû Nuaym, 1405: 3/363]

[426] Hz. Peygamber (s.a.) şöyle buyuruyor: “İlmine rağmen âlimin sus-
ması ve cahilliğine rağmen cahilin susması (soru sormaması) uygun olmaz.” 
[Deylemî, 1986:7748] Bunu İbnü’s-Sünnî (ö. 364/974) ve Ebû Nuaym, 
Riyâzetü’l-Mute‘allimîn adlı kitabında, İbn Merdeveyh Tefsîr’inde ve Ebu’ş- 
Şeyh (Abdullah b. Muhammed, ö. 369/979) es-Sevab’da nakletmiştir. 

[427] İnsanın bilmediklerini sorması farzdır. Yüce Allah şöyle buyuruyor: 
“Eğer bilmiyorsanız ilim ehline sorun” [Enbiya 21/7] Cevap vermek, ken-
dilerine Allah’ın öğrettikleri kimselere farz-ı kifâyedir. Nitekim Yüce Allah 
Âdem’e (a.s.) şöyle buyurdu: “Ey Âdem! Eşyanın isimlerini onlara (meleklere) 
söyle/bildir.” [Bakara 2/33] Bilmedikleri hakkında susmak farzdır. Nitekim 
melekler şöyle dediler: “Bizim, Senin öğrettiğinden başka hiçbir bilgimiz yok-
tur.” [Bakara 2/32] Allah’ın sana öğretmediklerini kendisine öğrettiği kimseye 
uyman da, bunun gibidir (farzdır). Nitekim Allah, Âdem’e secde etmelerini 
meleklere emretti, onlar da hemen secde edip kendilerine ikramda bulunulan 
şerefli kullardan oldular. [Bakara 2/34] Şeytan kabul etmedi; ona şöyle denil-
di: Kıyamet gününe kadar lanet olsun sana!” [Hicr 15/35]
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ومنهــا: أن يــازم مجلــس العلــم وال يقــوم منــه إال مــن ضــرورة فادحــة، وال 3 ]0]]

يكلــم أحــدا فيــه. فقــد قيــل: 

من قام في الدرس ألصحابـــه أخّل بالعلم وأزرى بـــه  

ومنهــا: أن »ال يســتحيي مــن الســؤال عّمــا أشــكل عليــه، بــل يســتوضحه 3 01]]

ــاع  أكمــل اســتيضاح. فقــد قيــل: مــن رّق وجهــه عنــد الســؤال، ظهــر نقصــه عنــد اجتمـ

الرجــال«. وأخــرج الخطيــب فــي كتــاب الفقيــه والمتفقــه، وأبــو نعيــم فــي الحليــة مــن 

ــي  ــن أب ــه عــن علــي ب ــن موســى عــن آبائ ــن ســليمان الغــازي عــن علــي ب ــة داود اب رواي

ــه أربعــة:  ــه يؤجــر في ــن ومفاتحــه الســؤال، فاســألوا، فإن ــال: »العلــم خزائ ــه ق طالــب أن

الســائل والعالــم والمســتمع والمحــب لــه«.

وقــال Ṡ: »ال ينبغــي للعالــم أن يســكت علــى علمــه، وال للجاهــل أن 1 ]]]]

يســكت علــى جهلــه«. رواه ابــن الســني وأبــو نعيــم فــي كتابيهمــا رَياضــة المتعلميــن 

وابــن مردويــه فــي تفســيره. وأبــو الشــيخ فــي الثــواب. 

ْكــِر 1 ]]]] وســؤال اإلنســان عّمــا ال يعلــم فــرض. قــال تعالــى: ﴿َفْســَٔـُلٓوا اَْهــَل الّذِ

كمـــا  كفايــة،  فــرض  اهللّٰ  علَمــه  مــن  علــى  الجــواب  ورّد  َتْعَلُمــوَن﴾1.  اَل  ُكْنُتــْم  ِاْن 

اِئِهْم…﴾]. والســكوت  ْنِبْئُهــْم ِباَْســَمٓ قــال تعالــى آلدم عليــه الصــاة والســام: ﴿…اَ

ــا…﴾].  ــا َعلَّْمَتَن ــا ِاالَّ َم ــَم َلَنٓ ــت المائكــة: ﴿…اَل ِعْل ــم فــرض كمــا قال ــا ال يعل عّم

وكذلــك أن تخضــع لمــن علمــه اهللّٰ مــا لــم يعلمــه لــك كمــا أمــر اهللّٰ المائكــة أن 

يســجدوا آلدم، فســجدوا وكانــوا عبــادا مكرميــن، وأبــى إبليــس، فقيــل لــه إن عليــك 

ــة إلــى يــوم الديــن. اللعن

النحل: ]] األنبياء :] .  1
البقرة: ]].  [

ا البقرة: ]].  [
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[428] Hayâ, her hususta beğenilen bir niteliktir. Hatta o, hadiste belir-
tildiği gibi, imanın şubelerinden bir şubedir. Sadece ilimde hayâ müstesna; 
çünkü o yerilmiştir. Şair şöyle diyor:

Gerçekten tamamıyla ve her zaman hayırdır hayâ,
Kişinin kendisiyle ilim talebinin arasında engel olmadıkça. 

[İbn Abdülber, 1422: 1/92]

[429] Mücâhid’in şöyle dediği rivayet edilmiştir: “İlmi ne utanan kişi 
elde edebilir ne de büyüklenen.” [İbn Abdülber, 1422: 1/536; Nevevî, 1986: 
1/54] Hz. Âişe (r.a.) “Ensarın kadınları ne iyi kadınlardır. Onların hayâları, 
dinde derin kavrayış sahibi olmalarını engellemedi.” [Müslim, “Hayz”, 61]

[430] Söyleyen maşallah ne güzel demiş:

Bir memlekette eğer olursan cahil, 
Ve ilmi elde etmek istiyorsan sor;

Çünkü soru, körlüğün şifasıdır. 
Birinci meselde denildiği gibi. [İbn Abdülber, 1422: 1/376] 

[431] Bir başkası şöyle diyor: 

Eğer cahil ilimle şifa isterse, o şifa verir.
Eskiden beri hastalık ilaçla yok edilir.

[432] Beşşâr b. Burd de şöyle demiş:

Körlüğün şifası, soru sormanın uzamasıdır. 
Körlüğün devamı, cahilliğe rağmen sükûtun uzamasıdır.

Öyleyse sen aklına takılanları sormaya devam etmelisin.
Ancak aklın kardeşi diye adlandırıldın ki akılla araştırasın. 

[433] Katâde’nin Abdullah b. Büreyde’den (ö. 115/733) rivayetine gö-
re Muâviye b. Ebî Süfyân soyağacı bilgini Değfel’i çağırıp ona Arapçaya, 
insanların neseplerine ve yıldızlara dair sorular sordu. Âlim bir adam ol-
duğunu görünce sordu: “Değfel! Bunları nereden belledin?” Cevaben dedi 
ki “Onları keskin görüşlü bir kalp ve çok soran bir lisanla belledim.” [İbn 
Abdülber, 1422: 1/378] Şair şunu demiş:
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والحيــاء صفــة حميــدة فــي كل شــيء، بــل هــو شــعبة مــن شــعب اإليمــان 1 ]]]]

ــه مذمــوم. قــال الشــاعر: كمــا فــي الحديــث، إالّ فــي العلــم فإن

ما لم يحل بين نفس المرء والطلـب إن الحياء لخير كّله أبــًدا  

وروي عــن مجاهــد أنــه قــال: »ال ينــال العلــم مســتحي وال مســتكبر«. 1 ]]]]

ــاء أن  وقالــت عائشــة رضــي اهللّٰ عنهــا: »نعــم النســاء نســاء األنصــار، لــم يمنعهــن الحي

يتفقهــن فــي الديــن«. 

وقال القائل وهللّٰ دّره:1 0]]]

وللعلم ملتمًسا فاســأِل إذا كنت في بلد جاهــاً  

كما قيل في المَثـل األول فإن السؤال شفـاء الَعَمـى  

وقال آخر:1 1]]]

وبالدواء قديـما يحسم الـداُء والعلم يشفي إذا استشفى الجهوُل به   

وقال بشار بن برد:          1 ]]]]

دوام العمى طول السُكوت عـلى الجهل شفاء العمى طول الّسؤال وإنـما  

دعيت أخـا عقل لتبحث بالعقـل فـكن سائا عّما عنـاك فإنمــا  

وروي »عــن قتــادة عــن عبــد اهللّٰ بــن بريــدة أن معاويــة بــن أبــي ســفيان دعــا 1 ]]]]

َدْغَفــا النســابة فســأله عــن العربيــة وعــن أنســاب النــاس وعــن النجــوم، فــإذا رجــل 

عالــم، فقال:يــا دغفــل، مــن أيــن حفظــت هــذا؟ قــال: حفظتــه بقلــب عقــول، ولســان 

ســؤول«، وقــال الشــاعر:
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Fakihe sor, onun gibi fakih olursun
Kim fıkhı bilmeye çalışırsa başarır

[434] Başkası da şöyle diyor:

Âcizliğin çaresi, güzel soru sormaktır
Soru sor ki ilim elde edesin ve aldırma da

İlim talep et. Utanmak ve büyüklenmek
İlmin engellerindendir; onlarla kazanılmaz 

[435] Başkası şöyle diyor:

Oğulcuğum! Yanındakine ilim sor
Ve düşünerek ilim araştırmayı sürdür

Asla ilimden gafil olma, göz açıp kapayıncaya kadar
İlim bir gün terk edildiğinde o terk edip kaçar

[436] Başkası da şöyle demiş: 

Kitabı koru; onu mendil kılmayasın
Onu korumak, dersi tatil etmek olmasın

Bilmediğin hususlarda fakihine sorasın
Belki bugünden sonra mesul olursun

[437] Başkası da şunu söylemiş:

Nice utanma, nice âcizlik ve nice yığınla pişmanlık var
Ki bunların hepsi, insan için tembellikten doğmuştur

Tembellikten sakın, şüpheleri araştırmak hususunda 
Bildiğin şeyler ve de sana ayrıksı olanlar hakkında sor

Fayda1 

8. Hocaya Muhalefet Etmek

[438] “Öğrencinin bazı meselelerde hocasına muhalefet etmesi, 
eğer muhalefetinin bir gerekçesi ve hocasının dışındaki âlimlerin ka-
bul ettiği bir delili varsa, hocasına karşı terbiyesizlik (sû-i edep) değildir. 

1 Yazar, “Faide: fayda” başlığını atmış; biz de aynen çevirdik. “Not” kelimesiyle de ifade edilebilir. (çev.)
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من يسع في علم بفقه َيظفــر وسل الفقيه تكن فقيها مثلــه  

وقال اآلخر:1 ]]]]

فاسأل َتَنْل علمــًا وقل ال تباْل شفاء داء العي حسن الســؤاْل  

موانع العــلم فما إن يناْل واطلب فاالستحيـاء والكبـُر من  

وقال اآلخر:1 5]]]

وواصــل دراَســته بالنظـْر بَُنيَّ عن العـلـم سـل من حضْر   

إذا ُهِجــر العـلُم يْوًمـا َهَجْر وال تغفَلّن عنه لـمـَح الَبَصــْر   

وقال اآلخر :1 ]]]]

وال يكن صونه للدرس تعطيــاَ ُصن الكتــاب وال تجعـله منديا   

فربـما كنت بعد اليوم مسؤوالَ وسل فقيهك فيما أنـت جـاهله   

وقال اآلخر :1 ]]]]

جّمٍ توَلـَد لإلنسـان من كَسـل كم من حياء وكم عجٍز وكم َنَدٍم   

مـا قد علمَت وما قد شّذ عنك َسِل إيـاك عن كسٍل في البحث عن ُشبه   

فائــدة

مخالفــة التلميــذ للشــيخ فــي بعــض المســائل، إذا كان لهــا وجــه وعليهــا 1 ]]]]

الشــيخ،  مــع  األدب  ســوء  مــن  ليــس  العلمــاء،  مــن  الشــيخ  غيــر  يقبلــه  قائــم  دليــل 
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Ancak, bununla birlikte hocasına karşı sürekli saygı göstermeye, uygun 
biçimde değer vermeye devam eder. Nitekim İbn Abbâs, kendilerinden 
ilim almış olduğu Hz. Ömer’e, Hz. Ali’ye ve Zeyd b. Sâbit’e (r.a.) muhale-
fet etmiştir. Tâbiînden birçokları, ilmi sadece sahabîlerden aldıkları hâlde 
onlardan bazılarına muhalefet etmişlerdir. İmam Mâlik de hocalarından 
birçoğuna muhalefet etmiştir. Şâfiî, İbn Kâsım ve Eşheb, birçok meselede 
Mâlik’e muhalif olmuşlardır. Oysa Mâlik, Şâfiî’nin hocalarının en büyü-
ğüdür ve Şâfiî şöyle demiştir: Mâlik’ten daha fazla bana iyilikte bulunan 
hiçbir kimse yoktur. Neredeyse kendinden ilim alınan herkese, birtakım 
meselelerde bazı öğrencileri muhalefet etmiştir. Bu tutum, hocalara karşı 
öğrencilerin âdeti olarak, günümüze kadar devam etmiştir. Bunu, bizim 
hocalarımızda da kendi hocalarına karşı müşahede ettik. Allah hepsine 
rahmet etsin. Hocanın da niteliklerini belirttiğimiz şekilde olduğu za-
man bu muhalefetten rahatsız olması yakışık almaz.” [İbn Ezrak: 2/717] 
Gırnata Cemaat Kadısı Muhammed b. Ali b. Muhammed el-Ezrak’ın (ö. 
896/1490) sözü burada sona erdi.

9. Öğretmen Seçme

[439] Öğrencinin ahlâkî değerlerden biri de, “ilmi, sadece ehliyetli, 
dindarlığı zâhir, bilgisi tahakkuk etmiş ve kötülüklerden sakınımlılığı meş-
hur olan kimselerden almasıdır. Mâlik, İbn Sîrîn ve daha başka selef âlim-
ler demişlerdir ki “Gerçekten bu ilim dindir; onun için dininizi kimden 
aldığınıza dikkat edin.” [Müslim, Mukaddime] Hocanın ehliyetli sayılması 
için o ilim dalında çok bilgili olması yetmez; bilakis bununla birlikte o ilim 
dalının dışındaki şer’î ilimlerin bilgisine de sahip olması gerekir. Çünkü o 
ilimler, birbiriyle irtibatlıdır.” [Nevevî, 1986: 1/62] Özellikle de Arapçayı, 
sonra fıkıh usulünü bilmesi gerekir. Zira Kitap ve Sünnet’in Arapça ilmine 
dayandığı hususunda ulemanın icma ettiği nakledilmektedir. Çünkü Kitap 
da Sünnet de Arapçadır. Ukbe b. Âmir’in (r.a.) şöyle dediği rivayet edilmiş-
tir: “İlmi, zannedenlerden önce öğrenin. Buhârî diyor ki “zannedenler”den 
maksat, zanla konuşan kimselerdir.” [Buhârî, “Ferâiz”, 2] Bunun anlamı, 
Şerhu’r-Risâle’de Üstad Dâvûd’un şu sözleridir: “İlmi, muhakkik ve takvâ 
sahibi olan ilim ehlinden öğrenin. Bunlar çekip gitmeden ve ilim konu-
sunda nefislerinin eğilimleriyle ve zanlarıyla konuşan topluluk gelmeden 
önce bunu gerçekleştirin.”
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ــم. فقــد خالــف ابــن عبــاس عمــر  ــر الدائــم واإلجــال المائ ولكــن مــع مازمــة التوقي

وعليــا وزيــد بــن ثابــت رضــي اهللّٰ عنهــم. وكان قــد أخــذ عنهــم، وخالــف كثيــر مــن 

التابعيــن بعــض الصحابــة، وإنمــا أخــذوا العلــم عنهــم. وخالــف مالــك كثيرا من أشــياخه. 

وخالــف الشــافعي وابــن القاســم وأشــهب مالــكا فــي كثيــر مــن المســائل. وكان مالــٌك 

أكبــر أســاتيذ الشــافعي، وقــال ال أحــداً أمــّن علــّي مــن مالــك. وكاد كل مــن أخــذ العلم أن 

يخالفــه بعــض تامذتــه فــي عــدة مــن مســائل. ولــم يــزل ذلــك دأب التاميــذ مع األســاتيذ 

إلــى زماننــا هــذا. وقــد شــاهدنا ذلــك فــي أشــياخنا مــع أشــياخهم رحــم اهللّٰ الجميــع. وال 

ينبغــي للشــيخ أن يتبــرم مــن هــذه المخالفــة إذا كانــت علــى الوجــه الــذي وصفنــا«. انتهــى 

كام قاضــي الجماعــة بغرناطــة محمــد بــن علــي بــن محمــد األزرق.

 ومنهــا: أن »ال يأخــذ العلــم إال عّمــن كانــت أهليتــه، وظهــرت ديانتــه، 1 ]]]]

وتحققــت معرفتــه واشــتهرت صيانتــه. فقــد قــال مالــك وابــن ســيرين وغيرهمــا مــن 

الســلف: »إن هــذا العلــم ديــن فانظــروا عّمــن تأخــذون دينكــم«، وال يكفــي فــي أهليتــه 

كونــه كثيــر العلــم بذلــك الفــن، بــل ينبغــي مــع ذلــك أن يكــون لــه معرفــة بغيــره مــن 

العلــوم الشــرعية، فإنهــا مرتبطــة ببعضهــا«، الســيما العربيــة، ثــم أصــول الفقــه، فإنــه 

نقــل إجمــاع العلمــاء علــى توّقــف الكتــاب والســنة علــى علــم العربيــة، إذ الكتــاب 

والســنة عربيــان. وعــن عقبــة بــن عامــر Ġ أنــه قــال: »تعلمــوا العلــم قبــل الظانيــن. 

قــال البخــاري: يعنــي الذيــن يتكلمــون بالظــن«. ومعنــاه مــا قــال الشــيخ داود فــي شــرح 

ــوم  ــل ذهابهــم، ومجــيء ق ــن قب ــن الورعي ــه المحققي ــم مــن أهل الرســالة: »تعلمــوا العل

ــه نفوســهم وظنونهــم«. ــل إلي ــم بمــا تمي ــي العل يتكلمــون ف
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10. Öğrenmekten Utanmama

[440]  Öğrencinin, ilimce kendinden büyük ama yaşça kendinden kü-
çük olanlardan ilim öğrenmekten çekinmemesi veya yaşlandıktan sonra 
ilim tahsil etmekten utanmaması da ahlâkî değerlerdendir. İnsanın yaşlı-
lığında ilim öğrenmekten utanması cahilliğin hilelerindendir. İlim erdem 
olduğuna göre, yaşlıların ona rağbet etmesi, daha uygun olandır. Elbette 
yaşlının öğrenci olması, cahil olmasından daha münasiptir. Bilgenin biri, 
ilim elde etmeyi düşünen, ama utanması kendisini bundan alıkoyan bir 
yaşlıyı gördü ve ona şöyle dedi: Sen, ömrün sonunda, başında olduğundan 
daha iyi durumda olmaktan utanıyorsun. Birinin şöyle bir şiiri var:

Gecelerin geçmesi ifade etmediği zaman
İnsanda fazileti, onu çocuk diye adlandır sen.

Yıllar sana fayda vermez, onların adedini saydığın,
Ama onlarda ilim ve fazilet edinmediğin zaman.

Görüyorum ki zaman, kötü tasarrufta bulunup meyletmekte
Her cehalet sahibine; sanki cahillik var kendisinde de.

[441] Şöyle denilmiştir: Küçüğün ilmi küçümsenir ve cehaleti mazur-
dur. Geçimini sağlama çabası kimi ilimden alıkoyarsa o mazurdur. Ancak, 
tatil günlerinde ilimle ilgilensin; çünkü kim kendisi için boş zaman bırak-
mazsa, o dünyanın kuludur. Hadis-i şerifte şu ifade var: “Dinar ve dirhe-
min kulu olan, sürünür.” [Buhârî, “Rikâk”, 10] İlmin heybeti, ilme engel 
olur ve bu ise, apaçık âcizliktir.

 Meselelere karşı asla çekingen olma,
 Zira çekingen olan, ancak varır zarara.

[442] Yaşlandıktan sonra ilim öğrenmekten utanmak, gençlerle ay-
nı seviyede olmamak için öğrenciyi ilmin sonlarından başlamaya itebilir. 
Böylece o, kendini aldatmayı kabullenmiş olur. 

[443] Şu şiir, Ebû Kâsım el-Âmidî’nin:

Sen bilmiyor olduğun hâlde sormuyorsan
Bilen kimseye, ya bildiğin zaman nasıl olursun?

Cahil kaldın, üstelik cahil olduğunu bilmiyorsun.
Öyleyse şöyle toprak ol da bilen seni tepelesin.
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 ومنهــا: أن ال يســتنكف عــن التعلــم ممــن هــو أكبــر منــه علمـــاً، وأصغــر 1 0]]]

منــه ســنًّا، أو يســتحيي أن يتعلــم بعــد الكبــر. فمــن خــدع الجهــل اســتحياء اإلنســان 

أولــى،  فيــه  األســنان  فرغبــة ذوي  العلــم فضيلــًة،  ِكَبــِره. وإذا كان  فــي  يتعلــم  أن 

شــيخا  حكيــم  ورأى  جاهــاً.  يكــون  أن  مــن  أولــى  متعلمــا  الشــيخ  يكــون  وألن 

يحــب أن ينظــر فــي العلــم، ويمنعــه الحيــاء، فقــال لــه: تســتحيي أن تكــون فــي آخــر 

ــه. ولبعضهــم: ــي أّول ــَت ف عمــرك أفضــل ممــا كن

عن الفضل في اإلنسان فلُتسمه ِطْفاَ إذا لم يكن مّر الليــالي مترجـمـا  

ولم تستفد فيهـن علما وال فضا فما تنفع األعــوام حين تعّدهــا  

إلى كل ذي جهـل كأن به جها أرى الدهر من سوء التصرف مائـا  

وقيــل: علــم الصغيــر مـــحقور، وجهلــه معــذور، ومــن شــغله التســّبب فــي 1 1]]]

غــا  فرا يتــرك  لــم  مــن  ألن  عطلتــه،  يــام  أ ينظــره  لكــن  عــذر  العلــم  عــن  القــوت 

الدينــار  عبــد  »تعــس  الكريــم:  الحديــث  وفــي  لدنيــا.  ا عبيــد  مــن  فهــو  لنفســه، 

والدرهــم«. وقــد تمنــع مــن العلــم هيبتــه، وذلــك عجــز ظاهــر.                  

فإلى خيبة يصير الَهُيــوب ال تكـونـّن لألمور هُيـوَبا  

وقــد يحملــه الحيــاء عــن التعلــم بعــد الكبــر، علــى أن يبــدأ بأواخــر العلــم 1 ]]]]

كــي ال يســاوي األحــداث فيرضــى بخــداع نفســه.

وألبي القاسم اآلمدي:        1 ]]]]

يســائل مــن يــدري فكيــف إذا تــدري؟ إذا كنت ال تدري ولم تكن بالذي  

فكن هكذا أرضا يطأك الذي يدري جِهْلــَت ولــم تعلــم بأنــك جــــاهل  
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En şaşılacak şey şudur ki sen bilmiyorsun,
Ama bilmiyor olduğunu da bilmiyorsun.

[444] Rivayet edildiğine göre Ebû Hüreyre’ye adamın biri, “İlim öğ-
renmek istiyorum; ama onu zayi etmekten korkuyorum” deyince ona şöyle 
karşılık verir: “İlmi terk etmen, onu zayi etme olarak yeter.” [İbn Abdülber, 
1422: 1/430]

11. Kendini İlme Verme

[445] Öğrencinin ahlâkî değerlerinden biri de, “onun, ilim tahsil etme 
uğrunda kemaliyle çalışmaktan kendisini alıkoyacak bağları kesmesi, az 
azığa razı olması ve geçim darlığına sabretmesidir.” [Nevevî, 1986: 1/61]

[446] Ebû Yezid’in, İbn Kâsım’dan rivayetine göre Mâlik şöyle dedi: 
“Hiç kimse, yoksulluğun tadını tatmadıkça bu ilimden istediklerine ula-
şamaz.” [İbn Abdülber, 1422: 1/410] “Ve ilim talebi uğrunda Rebîa’nın 
başına gelen yoksullukları hatta evinin tavanının ağacını sattığını anlattı.” 
[İbn Abdülber, 1422: 1/61]

[447] Şâfiî şöyle diyor: “Bu ilmi mülkle, güçle talep edip de umduğu-
nu elde eden kimse yoktur. Fakat nefsini zelil kılarak, geçim darlığıyla ve 
âlimlere hizmetle ilmi talep eden kimse, umduğunu elde etmiştir.” [İbn 
Abdülber, 1422: 1/412]

[448] Hadiste şöyle buyurulur: “Beden rahatlığıyla ilim elde edilmez.” 
[İbn Adiyy, 1988: 4/215]1 Yüce Allah şöyle buyuruyor: “Ey Yahyâ! Kitaba 
sımsıkı sarıl.” [Meryem 19/11] “Mûsâ için, Tevrat levhalarında her şeye 
dair bir öğüt ve her şeyin bir açıklamasını yazdık ve ona şöyle dedik: Şimdi 
onları kuvvetle tut, kavmine de emret.” [A‘râf: 7/145}

[449] Ebû Yûsuf ’un şöyle dediği rivayet edilmiştir: Çocuğum öldü. 
Onu defnetme işini üstlenmesini birine söyledim ve böylece Ebû Hanî-
fe’nin meclisini terk etmedim. Çünkü onunla birlikte olacağım bir günü 
kaçırmaktan korktum.

[450] İsmail b. Hâlid’in de şöyle dediği nakledilir: İbn Yunus’a geldim; 
bana kırk hadis nakletti, onların hepsini ezberledim ve ayrıldım. Eve girdi-
ğimde küçük kızım beni karşıladı ve bana ‘Babacığım, una muhtacız” dedi. 
Hemen o hadislerden yirmisini unutuverdim.

1 Burada oldukça abartılı ve uygunsuz olup çıkarılması eksiklik arz etmeyen bir cümle atlandı (çev.).
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نــك ال تـــدري بأنــك ال تــدري وأ ومن أعجب األشياء أنك ال تدري  

 ويــروى عــن أبــي هريــرة Ġ أنــه قــال لــه رجــل: »إنــي أريــد أن أتعلــم 1 ]]]]

العلــم وأخــاف أن أضيعــه. فقــال لــه َكَفــى بتــركك العلــم إضاعــة«.

فــي 1 5]]] االجتهــاد  كمــال  عــن  لــه  الشــاغلة  العائــق  يقطــع  »أن  ومنهــا:   

المعيشــة«.  ضيــق  علــى  ويصبــر  القــوت  مــن  باليســير  التحصيل،ويرضــى 

 فقــد روى أبــو يزيــد عــن ابــن القاســم عــن مالــك أنــه قــال: »ال يبلــغ أحــد 1 ]]]]

ــزل بربيعــة مــن  ــى يــذوق فيــه مطعــم الفقــر«. »وذكــر مــا نـ مــن هــذا العلــم مــا يريــد حّت

الفقــر حتــى بــاع خشــب ســقف بيتــه فــي طلــب العلــم«.

 وقــال الشــافعي: »ال يطلــب أحــٌد هــذا العلــم بالُملــك والعــّز فيفلــَح، ولكــن 1 ]]]]

مــن طلبــه بــذل النفــس، وضيــق العيــش وخدمــة العلمـــاء أفلح« . 

 وفــي الحديــث: »ال ينــال العلــم براحــة الجســم«. قــال يحيــى بــن يحيــى: إن 1 ]]]]

رجــا مــن الطلبــة ذكــر هــذا الحديــث وهــو علــى بطــن امرأتــه فنـــزل عنهــا قبــل أن يقضــي 

حاجتــه، وأخــذ دفتــره مــن العلــم يقــرأه. وقــال تعالــى: ﴿…َيــا َيْحٰيــى ُخــِذ اْلِكَتــاَب 

ٍة…﴾1. قــال تعالــى: ﴿َوَكَتْبَنــا َلــُه ِفــي ااْلَْلــَواِح ِمــْن ُكّلِ َشــْيٍء َمْوِعَظــًة َوَتْف۪صيــًا ِلــُكّلِ  ِبُقــوَّ

ٍة﴾]. َشــْيٍء…﴾ إلــى ﴿َفُخْذَهــا ِبُقــوَّ

 وروي عــن أبــي يوســف أنــه قــال: مــات لــي ولــد، فأمــرت مــن يتولــى دفنــه، 1 ]]]]

ولــم أدع مجلــس أبــي حنيفــة خشــية أن يفوتنــي يــوم منــه.

 وحكــي عــن إســماعيل بــن خالــد أنــه قــال: أتيــت ابــن يونــس فحدثنــي 1 50]]

ــي،  ــٌة ل ــي بَُنّي ــدار لقيتن ــى ال ــُت إل ــا دخل ــُت، فلمـ ــا وانصرف ــا كّله ــا حفظته ــن حديث أربعي

فقالــت لــي: يــا أبــت، الدقيــق يعجزنــا، فنســيُت منهــا عشــرين حديثــا. 

مريم:11.  1
األعراف: 5]1.  [
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[451] Biri şu şiiri söylemiş:

Un sıkıntısı, zeytin yağı ve odun endişesi,
Odur helâke müptelâ edip duran beni.

Artık nasıl istersin benden bellememi,
Bunun gibi bir meseleyi veya neşeyle coşmamı.

[452] Âlimlerden biri diyor ki “Şayet bir baş soğan satın almakla yü-
kümlü kılınsaydım, tek bir hadis ezberleyemezdim.” [İbn Cemaa, 2002, 
171] Fakat Allah, kendisinden yardım dilenilendir.

[453] Rivayete göre Ömer b. Abdülaziz (r.a.), valilerine mektup yazar 
ve onlara şöyle der: İlim talep edenlere rızıklarını veriniz ve onları ilim 
talep etmekle baş başa bırakınız.

[454] Sehnûn şöyle demiş: “Doyuncaya kadar yiyen ve elbisesini yıka-
ma kaygısını taşıyan kimse için ilim güzel olmaz.” [İbn Abdülber, 1422: 
1/411]

[455] Hatîb el-Bağdâdî’nin dediği şu husus da âdâbdandır: “Öğren-
cinin mümkün oldukça bekâr kalması tercih edilir ki eşinin hukukuyla 
meşgul olmak, geçim işiyle ilgilenmek onu kemaliyle ilim talep etmekten 
alıkoymasın.” 

[456] Bilgelerden birine, “Düşmanın öldü.” denildi. O şöyle karşılık 
verdi: “‘Evlendi.’ demenizi arzu ederdim.”

[457] İbn Sîrîn’e kadınlar sorulunca şöyle dedi: Fitne kapılarının ve 
hüzün depolarının anahtarlarıdırlar. Kadın sana iyilik ettiği zaman, senin 
başına kakar, sırrını ifşa eder, senin işini ihmal eder ve senden başkasına 
meyleder. Denilmiştir ki: Kadınlar gündüzün diken ve geceleyin reyhan-
dırlar.

[458] Biri de şöyle diyor: Gurbetle ilgilenmek, kadınlarla ilgilenmek-
ten daha iyidir. Sehl’e kadınlar soruldu, o şöyle cevap verdi: “Kadınlardan 
uzak durmaya sabretmek, onlara katlanmaktan daha iyidir. Onlara katlan-
mak, cehenneme sabretmekten daha iyidir.” 
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وأنشد بعضهم: 1 51]]

هي التي أوقعت نفسي إلى العطــِب هّم الدقيق وهّم الزيت والحطــِب  

لمثل هذا، أَو ِاْهَتزَّ إلى الطّــرِب فكيف تسألني عن حفـظ مسألـة  

وقــال بعــض العلمــاء: »لــو كّلفــُت بشــراء بصلــة مــا حفظــت حديثــا واحــدا«. 1 ]5]]

ولكن اهللّٰ المســتعاُن. 

وروي أن عمــر بــن عبــد العزيــز Ġ، كان يكتــب إلــى عمـــاله ويقــول لهــم: 1 ]5]]

اجــروا علــى طلبــة العلــم الــرزق، وفّرغوهــم للطلــب. 

وقــال ســحنون: »ال يحســن العلــم لمــن يــأكل حتــى يشــبع، وال لمــن يســتهّم 1 ]5]]

بغســل ثوبه«.

ومنهــا: مــا قالــه الخطيــب البغــدادي: أنــه »يســتحّب لــه أن يكــون أعــزَب مــا 1 55]]

أمكــن، لئــا يشــغله االشــتغال بحقــوق الزوجــة، واالهتمــام بأمــر المعــاش عــن كمــال 

طلــب العلــم«.

قيل لبعض الحكمـاء: مات عدّوك؟ فقال لهم: وددت لو قلتم تزوج. 1 ]5]]

وســئل ابــن ســيرين عــن النســاء فقــال: مفاتيــح أبــواب الفتــن، ومخــازن 1 ]5]]

الحــزن، إن أحســنت المــرأة إليــك، منـّـت عليــك، تفشــي ســرك، وتهمــل أمــرك، وتميــل 

إلــى غيــرك. وقيــل: النســاء شــوك بالنهــار، وريـــحان بالليــل. 

وقــال بعضهــم: معالجــة الغربــة خيــر مــن معالجــة النســاء. وســئل ســهل 1 ]5]]

عــن النســاء، فقــال: »الصبــر عنهــن خيــر مــن الصبــر عليهــن، والصبــر عليهــن خيــر مــن 

الصبــر علــــى النّــار«.
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[459] Allah için ne güzel söylemiş söyleyen: 

 Kalplerin parçalanmasına sebep olan durumlar ne zaman görürsen
 Onları soruştur, onların kadınlar tarafından yapıldığını görürsün. 1

[460] Kısacası, işlerden ve evlatlardan kendini soyutlamak, ilmi isteyen 
kimse için ilim talep etmeye daha fazla yardımcıdır, himmetini daha topla-
yıcıdır ve hayatına daha fazla lezzet kazandırıcıdır. Hz. Peygamber (s.a.) şöyle 
buyurmuştur: “İki yüzden sonra sizin en hayırlınız, yükü hafif olandır; yani 
malı ve çocuğu olmayandır.” [Beyhakî, Şu‘abü’l-Îmân, 10350. Hadis, zayıftır.]

12. İlim/Bilgi Tutkusu

[461] Öğrencinin ahlâkî değerlerinden bir de, “ilim öğrenmeye çok 
tutkulu olması, bütün vakitlerinde bunu sürdürmesidir. Seferde veya ha-
zarda, gece veya gündüz onun hiçbir vakti ilim talebi dışında geçmez.” 
[Nevevî, 1986: 1/64] Hz. Peygamber (s.a.) şöyle buyurmuştur: “İki tamah-
kâr vardır ki doymazlar: İlim talep eden ve dünyayı talep eden.” [Dârimî, 
“Mukaddime”, 32]

[462] Rivayete göre Hz. Mûsâ (a.s.) şöyle demiş: “Ey Rabbim! Senin 
hangi kulun en âlimdir? Allah şöyle cevap vermiş: İlme aç olan âlim. İbn 
Vehb diyor ki ilimden doymayan kimseyi kastediyor.” [İbn Abdülber, 
1422: 2/812] 

[463] Hâkim, el-Mu‘cemü’l-Kebîr’de Taberânî ve Sünen’inde Bey-
hakî’nin Ebû Hamîd es-Sâidî’den (ö. 60/679) naklettiğine göre Resûlullah 
(s.a.) şöyle buyurmuştur: “İnsanların en açı, ilim talep edendir. İnsanların 
en toku ise, ilmi arzu etmeyen kimsedir.” [Munâvî, 1356: 1/163] 

[464] el-Kâmil’de İbn Adiyy ve Ebû Nuaym’ın Enes’ten (r.a.) rivayeti-
ne göre Hz. Peygamber (s.a.) şöyle buyurmuştur: “Şu dördü, dört şeyden 
asla doymaz: Göz bakmaktan, yeryüzü yağmurdan, dişi erkekten ve âlim 
ilimden.” [İbn Adiyy, 1988: 5/330] Âlimlerden biri de şöyle demiş: “Ken-
disine peygamberlerin derecesi mümkün olup da onu kaçıran kimse, akıllı 
değildir.” [Nevevî, 1986: 1/64] 

1 Burada kadınlarla ilgili dile getirilen yargılar, tamamen kültürel olup İslâm’ın temel kaynaklarıyla 
te’lif edilemez. Sözü edilen olumsuz nitelikler, kadın olmaktan kaynaklanan hususlar olmayıp tama-
men kültürel çevreyle ve eğitimle ilişkilendirilerek değerlendirilmesi gereken meselelerdir. Sözü edilen 
olumsuz tutum ve davranışlar, cahil bırakılan kadınlarda görülebileceği gibi, cahil kalmış erkeklerde 
de görülebilecektir (çev.).
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 وهللّٰ دّر القائل: 1 ]5]]

منها الفؤاد تفّتـــْت مهما رأيت أمــورا  

من النســــاء تأتّـْت فاســأل عليهــا تجـــده 

وبالجملــة، فالتجــّرد عــن األزواج واألوالد أعــون علــى طلــب العلــم لمــن 1 0]]]

أراده، وأجمــع لهّمــه، وألــّذ لعيشــه. وقــد قــال Ṡ: »خيركــم بعــد المائتيــن الخفيــف 

الحــاذ الــذي ال مــال لــه وال ولــد«.

ومنهــا: »أن يكــون حريصــا علــى التعلــم، مواظبــا عليــه فــي جميــع أوقاتــه، 3 41]]

وال يذهــب شــيء مــن أوقاتــه ليــا أو نهــارا، حضــرا أو ســفرا، فــي غيــر طلــب العلــم« 

فقــد قــال Ṡ: »منهومــان ال يشــبعان: طالــب علــم، وطالــب دنيــا«.

وروي أن موســى عليــه الســام قــال: »يــا رب، أي عبــادك أعلــم؟ قــال: 1 ]]]]

ــد الــذي ال يشــبع مــن العلــم«.  ــان للعلــم. وقــال ابــن وهــب: يري عالــم غرث

وأخــرج الحاكــم والطبرانــي فــي الكبيــر، والبيهقــي فــي ســننه عــن أبــي 1 ]]]]

حميــد الســاعدي Ġ أن رســول اهللّٰ Ṡ قــال: »أجــوع النــاس طالــب العلــم، وأشــبعهم 

الــذي ال يبتغيــه«.

[[[[ 1 Ṡ عــن النبــي Ġ وأخــرج ابــن عــدي فــي الكامــل، وأبــو نعيــم عــن أنــس

ــى مــن ذكــر،  ــن مــن نظــر، وأرض مــن مطــر، وأنث ــع ال يشــبعن مــن أربع:عي قــال: »أرب

وعالــم مــن علــم«. وقــال بعــض العلمـــاء: »ليــس بعاقــل مــن أمكنتــه درجــة األنبيــاء ثــم 

فّوتهــا«. 
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[465] Şeyh Zerrûk, birilerinden naklen Şerhu’l-Kurtubiyye’de ve Tuh-
fetu’l-Mürîd’de şunu söylüyor: “İlmin aletleri dörttür: Ön açan hoca, çok 
sağlam akıl, ısrarla devam etme ve sahih kitaplar.” Birisi de buna şu ilaveyi 
yapmış: Tevfik ve ıslah.

[466] Âlimlerden birine, “İlmi ne ile elde ettin?” diye soruldu. O da 
şöyle dedi: Lamba ile ve sabaha kadar oturmakla.

[467] Söyleyenin şu sözü ne zarif!

Nefsin rahatı yerilmiştir
O, hayvanların âdetidir.

Kesinlikle sen ilmi elde edemezsin,
Yorgun düşürmedikçe kerim nefsin.

[468] Hikmetli sözlerden birinde şu var: Öğrenimini uzatmayan ve 
kendini iyice yormayan kimse ilme ulaşamaz. Rahatına düşkün olan kim-
se, muradına eremez. Bezgin kişi, emelinden mahrum kalmayı ne kadar 
çok hak ediyor! İnciyi, dalgıcı elde eder; avı ise avcısı.

[469] Şair şunu demiş:

İnsanlar arasında yorulmaksızın yücelikleri arzulayan kimseler var
Bu ne kadar yanlış düşünce! Oysa o zorlu işe paçalar sıvanır.

[470] Şâfiî de (r.a.) şöyle demiş:

Evet, ancak altı şeyle elde edilir ilim,
Onların adlarını sana açıkça bildireceğim:

Zekâ, hırs, yeterlilik, çalışmak,
Hocanın niteliği ve uzun zaman.

[471] Başkası şunu demiş:

On şeyle ilim elde edilir: Azık, sağlıklı oluş,
Ezberleme, öğrenme için keskin kavrayış,

Ders, düşünme, gurbette olma, kararlı çabalayış,
Öğretmenin çabası ve gençliğin baharında oluş.
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قــال الشــيخ زروق فــي شــرح القرطبيــة وفــي تحفــة المريــد نقــا عن بعضهم 1 5]]]

»آالت: العلــم أربعــة: شــيخ فتــاح، وعقــل رجــاح، ومداومــة وإلحــاح، وكتــب صحــاح«. 

وزاد بعضهــم: وتوفيــق وإصاح. 

إلــى 1 ]]]] بالمصبــاح، والجلــوس  قــال:  العلــَم؟  أدركــت  ِبــَم  لبعضهــم  وقيــل 

الصبــاح.

وما أظرف قول من قال:1 ]]]]

وهي عادة البهيــمه راحة النفـس ذميـمـه  

تُـتـِعـِب الـنفـس الكـريمـه لـن تنـال الـعلم حتــى  

وفــي بعــض الحكــم: ال يــدرك العلــم مــن ال يطيــل درســه، وال يكــدُّ نفســه. 1 ]]]]

ر  ومــن الزم الرقــاد ُحــِرم المــراد. مــا أحــق الملــول، بــأن يحــرم المأمــول. فــاز بالــدُّ

ــد قاِنُصــه.  غائُصــه، وبالصي

قال الشاعر:1 ]]]]

هيهات شمر إلى الكد السراويــا في الناس من يشتهي العا با نصب  

[[[0 1:Ġ وقال الشافعي

سأنبيـك عن أسمائـهــا ببيـان نعم، ال تنــال العلم إال بسّتـٍة   

وسيمــة أستاذ، وطـول زمان ذكاء وحرص واجتــهـاد وبلغة   

وقال اآلخر:1 1]]]

وحفٌظ وفهٌم ثـاقب في التعــلم بـعشر يَُناُل العلم: قوت وصّحٌة   

وشرخ شبـاب واجتهـاد معـلم ودرس وفكـر واغتراٌب وهّمـٌة   
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[472] Kendisine Allah rahmet etsin, (Ebû Muhammed Abdullah b. Yû-
suf b. Ahmed) İbn Hişâm el-Ensârî en-Nahvî (ö. 761/1359) şöyle diyor:

Kim ilim için sabrederse, onu elde ederek zafere erer.
Kim güzel kadına evlenme teklif ederse masrafa sabreder.

Kim yüceliği talep için nefsini az bir süre zelil etmezse eğer,
Uzun zaman zilletin kardeşi olarak yaşayıp gider.

[473] Ondan başkası da şöyle demiş:

İlim, Yüce Rabb’in sıfatlarındandır elbet.
Ey arkadaş! Öyleyse tüm gücünle ilmi talep et.

[474] Bir başkası da şöyle demiş:

İlim, meşakkat olmaksızın elde edilemez.
Rahatlıklar, yorgunluk olmaksızın derlenmez. 

Mutluluğumun tamamlanması için nefsimle başbaşa kaldım.
Hamdimin nimetleri olarak başarı meyvelerini toplamaktayım.

[475] Başkası da şunu demiş:

Kim, ilim öğrenmenin zilletini bir saat tatmazsa,
Cahillik bardağını yudumlar hayatı boyunca.

Kim gençlik döneminde öğretimi kaçırırsa,
Ölümü nedeniyle dört tekbir al ona. 

[476] Başkası şöyle diyor:

Benden önce en kadim zamanda şöyle denilmişti:
Gerçekten ben öğrenmek suretiyle elde ettim ilmi.

[477] Beyhakî’nin Muâz’dan (r.a.) nakline göre Resûlullah (s.a.) şöyle 
buyurdu: “Pohpohlama, müminin ahlâkından değildir; ancak ilim talep 
etme hususunda olabilir.” [Beyhakî, Şu‘abü’l-Îmân, 4863]

[478] Bilgelerden birinin kelamından: Kimin tembelliği devam ederse, 
umudu boşa çıkar.
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وقال ابن هشام األنصاري النحوي رحمه اهللّٰ :1 ]]]]

من يخطب الحســناء يصبر على البذل بنيلــه   ــر للعلــم يظفــر  ومــن يصطب

قليا يعش دهرا طويـا أخـا ُذّل ومن ال يذّل النفس في طلب العا    

وقال غيره:  1 ]]]]

يا صاح فاطلبه بـجـّد جـاهـد العلم من أوصاف رّب مـاجٍد  

وقال غيره:1 ]]]]

وال تُْجَتَنى الّراحــاُت إال من الكّد فما يستفاد العلم دون مشقـة  

فأجنـي ثمار الفوز من منن الحمـد خلــوُت بنفســي كــي تتــم ســعادتي  

وقال غيره:1 5]]]

تجرع كأس الجهل طول حياتـه ومن لم يذق ذل التعلـم سـاعــة  

فكّبر عليه أربعا لَوفـــاتـه ومن فاته التعليم وقت شبــابــه  

وقال غيره :1 ]]]]

إني وجدت العلم بالتعلـــم قد قيل قبلي في الزمان األقـــدم  

وأخــرج البيهقــي عــن معــاذ Ġ قــال: قــال رســول اهللّٰ Ṡ: »ليــس التملــق 1 ]]]]

مــن أخــاق المؤمــن إال فــي طلــب العلــم«.

 ومن كام بعض الحكمـاء: من دام كسله، خاب أمله. 1 ]]]]
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[479] Şair şunu diyor:

Kendini tamamen ilme ver ve araştır
Peygamberlik övüncü sana verilir.

Nitekim Allah, Yahyâ’ya demiştir:
Kitap’a sen sımsıkı sarıl. [Meryem 19/11] 

[480] Başkası da şöyle demiş:

Tartışan bir fakih olmayı temenni etmişsin
Zorluğa katlanmadan; delilik çeşit çeşittir zaten.

Katlanmadan meşakkate mal kazanılmıyor ya,
Peki meşakkatsiz ilim nasıl kazanılabilir, ha?

[481] Başkası da şöyle diyor:

Ey ilim talep eden! Tembelliğe meyletme sakın!
Acele et. Gerçekten pek aceleci yaratılmıştır insan.

İlim elde etme konusunda ol sabrın bilincinde,
Amelsiz söz etmekten Allah’a sığınırım de.

İlmin başlangıcının tadı acıdır;
Ama onun sonu, baldan tatlıdır. 

[482] Başkası şunu demiş:

İlmin sonunun tadı çok lezzetlidir.
Ondan zevk almanın başı sabır gibidir.

[483] Başkası şunu diyor:

Eğer seni rahatsız ediyorsa yazın sıcağı,
Sonbaharın meşakkati ve kışın soğuğu

Ve seni oyalıyorsa ilkbahar zamanının güzelliği,
Söyle bana, ne zaman senin elde etmen ilmi?

Bırak kuruntuları ve onların aldatmasını,
Zira gerçekten ilimler süsler delikanlıyı.
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وقال الشاعر :1 ]]]]

تُوَتـى فخــار النبــوْة اعكف على العلــم وادرْس  

خــذ الكتــــاب بقــــوْة فاهللّٰ قــال ليحيــــى:  

وقال اآلخر:1 0]]]

بغير عنـــاء فالجنــون ُفنُوُن تمنيت أن تُمسي فقيهــا مناظـراً   

تحّملَتهــــا فالعلــُم كيــف يكـــوُن؟ فليس اكتســاب المال دون مشّقة   

وقال اآلخر:1 1]]]

واعجل لقد خلق اإلنسـان من عجل يـا طالب العلم ال تركن إلى الكسل  

أعـوذ باهللّٰ من قول بـا عمــل واسـتشعر الصبر في نيـل العلوم وقل  

لكـن آخـره أحلى من العسل الـعلـم أوله مـــّر مذاقـتـــه  

وقال اآلخر :1 ]]]]

ِبــْر وابتداء الذوق منــه كالصَّ آخــر العلم لذيــذ طعمـه  

وقال اآلخر:1 ]]]]

وَكـْرُب الخريف وبرد الّشتــــا إذا كان يؤذيك حر المصيـْف 

فأخــذك للعلــم قــل لــي متــــــى؟ لربيــْع   ويلهيــك حســن زمـــان ا

لعلــوم تُزيـــــن الفتـــى فـــإن ا وخـّل األمــاني وتغريرهـا  
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[484] Hikmetli sözlerden birinde şu var: Hiçbir fazilet, asla yorgunluk 
olmadan elde edilemez. İlmin en değerlisi, onu talep etmenin zilletiyle 
elde edilendir. En makbul olanlar, ancak riskli olanı yapmakla elde edilir. 
Rahatın elde edilmesi, istirahatın azlığındadır.

[485]  Bravo şunu söyleyene:

Ayağını yor eğer rahatlığı istiyorsan;
Nice yorgunluk vardır seni yüceliklere sunan.

[486] Başkası şunu demiş:

Yorulursan seni yorulmaktan kurtaran rahatı bulursun;
Hiçbir rahatlık yoktur ki ondan önce yorgunluk olmasın.

[487] Başkası şunu diyor:

İstediğin iyilikler hususunda tembellik göstermeyi bırak;
Zira hiçbir tembel, iyiliklerle mutlu olamaz.

[488] Diğeri şunu diyor:

Hiçbir onurlu, derleyemez övgülerin tatlılığını,
Ta ki tadıncaya kadar taleplerinin acılığını.

[489] Şöyle denilmiştir: Lutufların hazineleri, büyük sıkıntı köprüleri-
nin üzerindedir.

[490] Belevî (rh) şöyle diyor:

Bil ki ilim, gerçekten himmete sahiptir.
O, izzet-i nefislidir, kıskançtır.

Sana bir kısmını verir nurlarından;
Eğer ondan başkasıyla arkadaş olmazsan.

Şayet başkasına yönelerek, onunla 
İlgilenmezsen, nail olamazsın hayrına.

Öyleyse başka meşgaleleri bırak bir tarafa;
Onun vereceklerini kazanmaya aban, yürü onunla.

Onu belle, onu zikret ve onu unutma.
Şaşkınlıktan kurtulursun, amel edersen onunla.
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وفــي بعــض الحكــم: مــا نيلــْت قــط فضيلــٌة إال بتعــْب، وأعــز العلــم مــا 1 ]]]]

كان عــن ذل الطلــب. وال تُنــال الُغــرر إال بارتــكاب الَغــَرر. طلــب الّراحــة فــي قّلــة 

االســتراحة.

وهللّٰ دّر القائل:1 5]]]

كم تعب إلى المعــالي قّدمــْك إن تطلب الراحة فاتعب َقَدَمْك   

وقال اآلخر:1 ]]]]

ال راحَة قّط إال قبلهــا تعــُب اتعب تجد راحًة تنجيك من تعٍب  

وقال اآلخر:1 ]]]]

فليس يسعد بالخيرات كســان دع التكاسل في الخيرات تطلبها   

وقال اآلخر: 1 ]]]]

حّتى يذوَق من المطالب مّرهــا ال يجتنـي حلو المحامد ماجــٌد   

وقد قيل: خزائن الِمَنن على قناطير الَمَحن.1 ]]]]

وقال البلوي رحمه اهللّٰ :1 0]]]

وهــو عزيــز النفــس ذو َغْيـــَرْه لـــعلم ذو همـــة    اعلــم بــأن ا

ْه إن لــم تـــكن مصطحبــا َغْيَر لبعــض ِمــَن آْنـــوارِه    ينيلــك ا

على سـواه لم تـنل َخْيــَرْه وإن تكـــن مشــتغا مقبـــا   

تحصـيل ما يُعطى َوِسْر َسْيـَرْه َفاطَِّرِح األشغال واعكف على   

ْه ْلَحْيَر واعمـــل بــه َتْنــُج ِمــَن ا واحفظــه واذكــره والتنَســه   
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[491] İlim, marifet ehlinin nitelediği bu özellikte ise, o zaman rahatına 
düşkünlere nasıl yönelir? Tembellik yapana ilim hiç ulaşır mı? Araştırıp yo-
rulan kimse ile oyunda eğlencede olan kimse eşit olur mu? Olacak şey de-
ğil; bunun tasası azı dişi, diğerinin tasası ise kitabı. Aynı şekilde, o ikisinin 
arasında toprakla altın arasındaki kadar kıymet farkı ve tavan ile Arkturus 
yıldızı arasındaki kadar yakınlık farkı var. Kimin bütün kaygısı karnı ve 
cinsel organı olursa onun ilmi elde etmesini ümit etme. Bununla birlikte, 
Allah’tan başka ne veren vardır ne de engelleyen. O’ndan başka hiçbir zarar 
veren de yoktur, yarar veren de. O, ilmi kime verirse ona ulaşır; kimi de 
mahrum ederse ondan ayrı düşer. İlim talebi uğrunda kendini bitkin dü-
şüren ve ömrünü kitap toplama yolunda tüketen nice kimseler gördük ki 
mahrumiyet onu ilimden uzaklaştırmış, memleketi onu alıkoymuştur.1 Ne 
var ki eğer onun maksadı, Yüce Allah’ın rızası olduğu zaman, Mevlâ’nın 
keremini kaçırmaz. Allah’tan başarılı kılmasını ve doğru yola erdirmesi-
ni diliyoruz.” [Belevî, 1985: 1/16-17] Evet, zaruretin gerektirdiği miktar, 
mutlaka kaçınılmazdır. Yemek, uyku, usancı gidermek için dinlenmek gi-
bi. Nitekim şairlerden biri şöyle diyor:

Çalışarak yorulmuş tabiatına dinlenme imkânı sağla 
Ki kendine gelsin ve onu biraz mizahla da oyala. 

Ancak, ona mizah imkânı verdiğin de olsun ha,
Yemeğe tuz ne kadar verilirse o miktarda.

[492] İbn Abdülber şunu diyor: İlim elde etmek için en güzel yol, 
usandırıcı fazlalığa kaçmadan devamlı ilme gayret göstermektir. (Ebû Bekr 
Muhammed b. Müslim) İbn Şihâb (ez-Zührî) de şöyle diyor: İlimle acı 
çeker duruma düşme (başka bir rivayete göre: ilimle boy ölçüşme); ama 
onu gündüzler ve geceler boyunca azar azar almaya bak. Kim ilmi toptan 
almayı dilerse ilim ondan tamamen uzaklaşır. [İbn Abdülber, 1422: 1/431] 
Ve şöyle denilmiştir: “Sen ilme tamamını verdiğin zaman ilim sana bir 
kısmını verir.” [Gazzâlî, 1997: 1/51]

[493] Zührî, hadis nakleder sonra şöyle derdi: “Şiirlerinizden getirin. 
Aşırılık, usandırıyor. Nefsin de payı var. Bizi hafifletecek şeylere dalınız.” 
[İbn Abdülber, 1422: 1/432]

1 Sünnetullah’ın değişiklik kabul etmeyeceğini [Ahzab 33/62] göz ardı etmemek gerekir. Allah, hiç 
kimseye zulmetmez; herkesin emeğinin karşılığını mutlaka verir. Sebeplere baş vuranı sonuçtan mah-
rum bırakmaz. “İnsan için sadece çalışmasının karşılığı vardır.” [Necm 53/39] “Doğrusu Allah, işini 
iyi ve güzel yapanların (Muhsinlerin) ecrini zayi etmez” [Tevbe 9/120] “Muhakkak biz, işini iyi ve 
güzel yapan kimsenin amelini zayi etmeyiz.” [Kehf 18/30] Bu yüzden, başarısızlık durumunda yapı-
lacak ilk iş, kişinin nerede hata yaptığını araştırmak olmalıdır (çev.).
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 »وإذا كان العلــم بهــذه الصفــة، التــي وصفهــا أهــل المعرفــة، فكيــف ينقــاد 1 1]]]

ألهــل الرقــاد، وهــل قــطُّ َوَصــل الــذي كَســل، أيســتوي مــن درس وتعــب، مــع مــن لهــا 

ــه. كذلــك بينهمــا مــا بيــن التبــر  ولعــب. هيهــات هــمُّ هــذا ِضْرُســه، وهــمُّ اآلخــر ِطرُســ

ــه، وفرجــه فــا  ــاك فــي القيمــة والقــرب. مــن كان هّمــه بطنُ مـ ــمك والّسِ والتــرب. والسَّ

، وال ضــار وال نافــع إال هــو؛ فمــن أعطــاُه  ترجــه. ومــع هــذا فــا معطــي وال مانــع إال اهللّٰ

َوَصــْل، ومــن حرمــه انفصــْل. كــم رأينــا مــن أتعــب نفســه فــي الطلــْب، وأنفــَد ُعْمــَرُه فــي 

جمــع الكتــب، والحرمــان يبعــُده، والبلــُد يُْقِعــــُدْه، لكــن إذا كان قصــده وجــه اهللّٰ تعالــى 

فــا يفوتــه كــرم المولــى. نســأل اهللّٰ التوفيــق وهدايــة الطريــق«. نعــم، مقــدار مــا تدعــو 

إليــه الضــرورة، البــّد منــه كاألكل والنــوم واالســتراحة إلزالــة الملــل، كمــا قــال بعــض 

الشــعراء:

يجّم وعّللْه بشيء من المـْزِح أفد طبعك المكدوَد بـالجّد راحـة   

بمقدار مـا يُعَطى الطعاُم من الملِح ولكن إذا أعطيته المزح فليــكن   

وقــال ابــن عبــد البــر: ومــن أحســن الطـّـرق ألخــذ العلــم المواظبــة عليــه مــن 1 ]]]]

غيــر إكثــار ُمِمــّل. قــال ابــن شــهاب: ال تكابــد العلــم، ولكــن خــذه مــع األيــام والليالــي 

الشــيء بعــد الشــيء؛ فمــن رام أخــذه جملــة، ذهــب عنــه جملــة. وقيــل: »العلــم إذا 

أعطيتــه كلــك أعطــاك بعضــه«. 

وكان الزهــري يحــّدث ثــم يقــول: »هاتــوا مــن أشــعاركم، فــإن اإلدمــان 1 ]]]]

يُمــل، وللنفــس حــظ، وأفيضــوا فيمــا يخفــف علينــا« .
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[494] İbn Vehb şunu demiş: “İlim, kuşatılamayacak kadar çok fazladır. 
Bu nedenle ondan en güzelini alınız.” [İbn Abdülber, 1422: 1/437] Şu şiir 
söylenmiş:

İlim ne kadar çok ve ne kadar geniş!
Kim onu toplamaya güç yetirebilmiş?

Mutlaka onu elde etmeye çalışan biriysen,
İlmin en yararlı olanını elde etmeye çalış sen.

[495]  Bir başkası şunu demiş:

Hiçbir adam ilmi tamamen toplamadı,
Bin yıl onunla uğraşmış olsa bile.

Fakat ilmin dibi çok derinlerde,
İyisi, her ilimden en güzelini derle.

[496] Bilgelerden biri şunu diyor: “İlmi, sonuna varmak ve nihayetine 
vakıf olmak arzusuyla değil; ancak bilinmemesi câiz olmayan şeyleri elde 
etmek arzusuyla talep ettim.” [Endelusî: 2/178]

[497] Mâlik b. Dînâr şöyle diyor: “Kim ilmi kendisi için talep ederse, 
ilmin azı ona yeter; kim de ilmi insanların ihtiyaçları nedeniyle talep eder-
se, onların ihtiyaçları pek çoktur.” [İbn Abdülber, 1422: 1/538]

[498] Hz. Peygamber (s.a.) şöyle buyurmuştur: “Kim ilmin sonu ol-
duğunu zannederse ilimden nasibini azaltmış olur.” [İbn Abdülber, 1422: 
1/384] Çünkü Yüce Allah, şöyle buyuruyor: “Size ilimden çok azı verilmiş-
tir.” [17/İsrâ: 85]

[499] İbn Mes‘ûd (r.a.), arkadaşlarına şöyle demiştir: “Meclisiniz ve 
beni beklediğiniz bana haber verildi. Çıkıp size gelmekten beni engelleyen 
tek şey, sizi usandırmaktan hoşlanmamamdır. Resûlullah (s.a.) bizi bıktır-
maktan korktuğu için bize öğüt vermek için vakit belirler, öğüt vermeyi 
aralıklı yapardı.” [İbn Abdülber, 1422: 1/435]

[500] Denilir ki: İlim yağmur gibidir; tamamen olmaması helâktır, iyi-
ce çok olması da helâktır. Her şeyin ortası güzel şeydir.1

1 İlmin helâk edici olduğu şeklindeki görüş, Kur’ân’ın ruhuyla bağdaşır gözükmüyor. Aslında ilim öyle 
bir hazinedir ki ondan ne kadar çok alırsan yararlıdır. İlim, mahza faydadır. Onun için Kur’ân, mutlak 
ilmi takdir eder ve müslümanları ona teşvik eder. Helâk eden bir şey ilim olamaz; o, ilimden başka bir 
şeydir (bk. M. Ş. Aydın, Din Eğitimi Bilimi, Kimlik yayınları, Kayseri, 2017. çev.).
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منــه 1 ]]]] فخــذوا  بــه،  يحــاط  أن  مــن  أكثــر  »العلــم  وهــب:  ابــن  وقــال   

: ا نشــدو أ و » حسنه أ

من ذا الذي يقـدر أن يجمَعــْه ما أكثر العلم وما أوسـعـْه   

محاوالً فالتـــمس أْنـَفَعـْه إن كنَت ال بّد لـُه َطـاِلبـاً   

وقال آخر :1 5]]]

ال ولو مارسـه ألف َسَنــْه ما حوى العلم جميعا رجـٌل  

فخذوا من كل علم أَْحَسَنـْه لكِن العلم بعيٌد َغـــْوُرُه  

ــه، والوقــوف 1 ]]]] وقــال أحــد الحكمــاء: »لســُت أطلــب العلــم طمعــا فــي غايت

ــه«.  علــى نهايتــه، لكــن التمــاس مــا ال يســع َجْهُل

وقــال مالــك بــن دينــار: »مــن طلــب العلــم لنفســه فالقليــل منــه يكفيــه، ومــن 1 ]]]]

طلبــه لحوائــج النــاس فحوائجهــم كثيــرة«. 

وقــال عليــه الســام: »مــن ظــّن للعلــم غايــة فقــد بخســه حظــه« لقولــه تعالــى: 1 ]]]]

ــا اُو۪۫تيُتــْم ِمــَن اْلِعْلــِم ِاالَّ َق۪ليــًا﴾1. ﴿…َوَمٓ

 وقــال ابــن مســعود Ġ ألصحابــه: »قــد أخبــرُت بمجلســكم وانتظاركــم 1 ]]]]

لــي، ومــا منعنــي مــن الخــروج إليكــم إال كراهيــة أن أملكــم. كان رســول اهللّٰ Ṡ يتخولنــا 

بالموعظــة مخافــة الســآمة علينــا«.

هــاٌك، 1 500] جــّدا  وكثرتــه  هــاٌك،  بالكليــة  عدمــه  كالمطــر،  العلــم  ويُقــال:   

حســن.  شــيء  كل  مــن  والوســط 

اإلسراء: 5].  1
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[501] Mâlik, kız kardeşinin ve Ebû Uveys’in (ö. 202/817) oğulları 
Ebû Abdullah İsmail (ö. 226/840) ve Ebû Bekr’e şöyle dedi: Siz ikiniz 
bu durumdan yararlanmak istiyorsanız, bilgiyi azaltıp onu kavramaya 
çalışın.

[502] Hz. Ali (r.a.) şunu demiştir: “Bu ruhları yatıştırın. Zira onlar, 
tıpkı demir paslandığı gibi paslanırlar.” Yine o diyor ki “Gerçekten kalp 
zorlandığı zaman körleşir.” [Kâdî İyâz, 1975: 38]

[503] Ebu’l-Fadl Kâdî İyâz (ö. 544/1149), Buğyetu’r-Râid limâ Tedam-
menehu Hadîsu Ümmi Zer‘in mine’l-Fevâid diye adlandırdığı kitabında 
şunları söylüyor: “Doğrusu bu hadiste fıkıh açısından, ruhu yatıştırmak 
ve kalpleri cilalamak için haberlerin nükteli olanlarını ve hikâyelerin nadir 
olanlarını (şaheserlerini) anlatarak muhabbet etme hususu vardır. Tirmizî, 
Şemail’inde bu hadise şu sözüyle başlık yapmış: “Hz. Peygamber’in kelâ-
mında gece muhabbetiyle ilgili gelen rivayetler babı.” Şunu diyor: Bütün 
bunlar, kesintisiz devam etmediği; sadece nadir zamanlarda, arada bir ol-
duğu müddetçe onaylanmaktadır. Ama bu, adamın âdeti ve alışkanlığı 
olup sonuçta adam onunla tanınır olursa, işte o yerilmiştir, beğenilmez, 
kişiliğin düşüklüğünü ve maksadın rezilliğini gösterir. Yine o diyor ki fıkıh 
açısından bu hadiste bazen şaka yapmanın câiz, yakınlarıyla latifeleşme 
ve insanlar arasında güler yüzlü olmanın mubah olduğu hususu vardır. 
Ki o, birlikte yaşamanın güzelliğindendir.” [Kâdî İyâz, 1975: 37-39, 178. 
Tasarrufla]

[504] Maşallah şu şiiri söyleyene:

Kişinin ömrü âfetsiz olarak uzun olursa
Olaylar, saldırılarıyla akıl kazandırmıştır ona.

Sakın sakın ha şakadan! Çünkü o,
Sana çocukluk, kirlilik ve bayağılık getirir 

Ve güzelliğinden sonra yüz suyunu giderir,
Sahibine izzetten sonra zillet üretir.
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وقــال مالــك البنــي أختــه إســماعيل وأبــي بكرابنــي أبــي أويــس: إن أردتمــا 1 501]

أن تنتفعــا بهــذا الشــأن فقلــا منــه وتفّهمـــا فيــه.

ى 1 ]50] َيَتَصــدَّ كمــا  ى  َتَتَصــدَّ فإنّهــا  النفــوس  هــذه  »ســّلوا   :Ġ علــي  وقــال 

َعِمــَي«.  أكــره  إذا  القلــب  إن  أيضــا:  وقــال  الحديــد. 

وقــال القاضــي أبــو الفضــل عيــاض فــي كتــاب ســماه بغيــة الّرائــد لمــا 1 ]50]

تضمنــه حديــث أم زرع مــن الفوائــد إن »فــي الحديــث مــن الفقــه التحــدث بملــح 

لهــذا  ترجــم  وقــد  للقلــوب.  للنفــس، وجــاء  تســلية  الحكايــات  األخبــار، وطــرف 

الحديــث الترمــذي فــي شــمائله بقولــه: بــاب مــا جــاء فــي كام النبــي Ṡ فــي الســمر، 

قــال: وهــذا كلــه مــا لــم يكــن دائمــا مّتصــا، وإنمــا يكــون فــي النــادر مــن األحيــان، ســاعة 

بعــد ســاعة. وأمــا أن يكــون ذلــك، عــادة الرجــل ودأبــه، حتــى يُعــرف بــه، فذلــك مذمــوم 

غيــر محمــود دال علــى ســقوط المــروءة ورذالــة الهّمــة قــال: وفيــه مــن الفقــه جــواز 

ــاس،  ــة مــع األهــل، وبســط الوجــه مــع الن ــان، وإباحــة الدعاب المــزح فــي بعــض األحي

فهــو مــن حســن العشــرة«. 

وهللّٰ دّر القائل :1 ]50]

أفادت له األيام في كّرهــا عقـا إذا طال ُعمر المرء في غير آفـة  

يجري عليك الطفل والدنس النـذال فـإياك إياك المــزاح فإنــه  

ويورث بعد العــّز صاِحَبـه ُذالّ ويذهب مـاء الوجـه بعد بـهائه  
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13. Hocaya Hüsnüzanla Bakma 
[505] “Hocasının kaba davranmasına ve kötü huyuna karşı öğrencinin 

sabırlı olması ve hocasının bu durumunun ona devam etmekten ve onun 
olgunluğuna olan inancından öğrenciyi vazgeçirmemesi; hocanın görü-
nürde bozuk olan davranışlarını sahih yorumlarla açıklaması âdâbdandır.” 
[Nevevî, 1986: 1/65] Şöyle denilmiştir: Kimin bilgilerinden bir şeye ihti-
yacın olursa, onun ayıplarından hiçbirine bakma.

[506] İbn Abbâs şunu demiştir: “Talep eden (öğrenci) olarak zelil ol-
dum ve sonuçta talep edilen olarak aziz oldum.” [Mâverdî, 2002: 105; İbn 
Abdülber, 1422: 1/474] İlim talep eden öğrenciye bu yaraşır; yoksa hiçbir 
şey elde edemez. İbn Abbâs demek istiyor ki ilim talep ederken zelil ol-
dum, nefsimi hafife aldım, ilim elde etme yolunda meşakkate talip oldum 
ve sonunda talep edilen olarak saygın oldum; yani talep edilen olduğum 
durumda aziz (değerli/itibarlı) hâle geldim.

[507] Hâkim’in Müstedrek’teki rivayetine göre yine İbn Abbâs şöyle di-
yor: “Resûlullah (s.a.) ruhunu teslim edince adamın birine dedim ki “Haydi 
gel, Resûlullah’ın (s.a.) ashabından öğrenelim; onlar çoklar.” Bunun üzeri-
ne şöyle dedi: “Vallahi sana şaşıyorum Ey İbn Abbâs! İnsanları sana ihtiyaç 
duyar hâlde görüyor musun? Oysa sen, insanların arasında Resûlullah’ın 
(s.a.) ashabından birtakım kimseleri görüyorsun” Onu hemen terk ettim ve 
Resûlullah’ın (s.a.) ashabına sormaya, onlardan öğrenmeye yöneldim. Resû-
lullah’tan (s.a.) işittiği bana ulaşan hadis için adama gidersem onu öğlen uy-
kusunda (kaylule) buluyordum. Dış elbisemi onun evinin kapısında yastık 
yapıp yaslanıyorum, rüzgârlar yüzüme vuruyordu; ta ki o kişi çıkıp bana 
gelinceye kadar. O beni görünce şöyle derdi: “Ey Resûlullah’ın amcasının 
oğlu! Ne oluyor sana, neyin var?” Şöyle cevap verirdim: “Resûlullah’tan (s.a.) 
rivayet ettiğin bir hadis bana ulaştı da onu senden dinlemek arzu ettim.” 
Bunun üzerine derdi ki “Keşke haber gönderseydin, ben sana gelirdim!” Ona 
şöyle derdim: “Asıl benim sana gelmem gerekir.” O önceki adam beni görü-
yordu ki Resûlullah’ın (s.a.) ashabı çekip gitmişler ve insanlar bana muhtaç 
durumdalar. Bunu üzerine şöyle dedi: “Sen benden daha iyi biliyormuşsun.” 
[Bağdâdî, 1983:1/158-159; İbn Abdülber, 1422: 1/365-366]

14. Hocaya İkram Ve Hizmet Etme

[508] Öğrencinin, hocasına ikramda bulunması, malından harcayarak 
onu rahatlatması ve ihtiyaçlarını giderme hususunda ona hizmet etmesi de 
öğrencinin ahlâkî değerlerindendir. Şöyle denilmiştir:
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ومنهــا: »أن يصبــر علــى جفــوة شــيخه، وســوء خلقــه، وال يصــّده ذلــك عــن 3 131]

مازمتــه، واعتقــاد كمالــه، ويتــأول ألفعالــه التــي ظاهرهــا الفســاد تأويــات صحيحــة«. 

فقــد قيــل: مــن احتجــت لشــيء مــن علومــه، فــا تنظــر إلــى شــيء مــن عيوبــه. 

وقــال ابــن عبــاس: »ذللــت طالبــا فعــززت مطلوبــا«، وكــذا ينبغــي لطالــب 1 ]50]

العلــم، وإال لــم يحصــل لــه شــيء، أي صــرت ذليــا فــي حــال الطلــب، وأهنــت نفســي 

ــي  ــزا حــال كون ــا، أي صــرُت عزي ــم، فعــززت مطلوب ــي طلــب العل ــت المشــقة ف وطلب

مطلوبــا. 

قبــض 1 ]50] لمــا  قــال:  المســتدرك،  فــي  الحاكــم  أخرجــه  فيمـــا  أيضــا  وعنــه 

رســول اهللّٰ Ṡ، قلــُت لَرُجــِل: َهُلــمَّ فلنتعّلــم مــن أصحــاب رســول اهللّٰ Ṡ، فإنهــم 

كثيــر. فقــال: الَعَجــُب واهللّٰ لــك يــا ابــن عبــاس! أتــرى النــاس يحتاجــون إليــك، وفــي 

النــاس مــن تــرى مــن أصحــاب رســول اهللّٰ Ṡ، فتركــت ذلــك، وأقبلــت علــى المســألة، 

والتعلــم مــن أصحــاب رســول اهللّٰ Ṡ فــإْن كنــت آلتــي الرجــل فــي الحديــث يبلغنــي 

أنــه ســمعه مــن رســول اهللّٰ Ṡ فأجــُدُه قاِئــاً، فأتوّســد رَدائــي علــى بــاب داره، تســفي 

. فــإذا رآنــي قــال: يــا ابــن عــّمِ رســول اهللّٰ Ṡ مــا  الريــاُح علــى وجهــي حتــى يخــرَج إلــيَّ

ــُه عــن رســول اهللّٰ فأحببــت أن أســمعه منــك.  َث ــك تَُحّدِ لــك؟ قلــُت: حديــٌث بلغنــي أنّ

فيقــول: هــاّ أرســلَت إلــيَّ فـــآتيك. فأقــول: أنــا كْنــُت أحــّق أن آتيــك. وكان ذلــك 

ــّي فيقــول:  ــاس إل ــاج الن ــد احت ــد ذهــب أصحــاب رســول اهللّٰ Ṡ وق ــي ق الرجــل يران

ــي«.  أنــَت كنــَت أعلــم منّ

وأن يكرمه، ويوسع عليه بمـاله، ويـخدمه في حوائجه، فقد قيل:1 ]50]
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Gerçekten de öğretmen ve doktor, her ikisi de,
İçtenlikli olamazlar, kendilerine ikram edilmediğinde.

Hastalığına sabret, eğer doktorunu hafife alırsan,
Cahilliğine katlan eğer öğretmenine kaba davranırsan.

[509] Başkası şunu demiş:
İnsanlardan altısına yap ikramını ve iyiliğini;
Onların şerrinden sakın ve koru kendini:

Doktor, hacamat yapan, hoca, ozan,
Makam sahibi ve derin kavrayışlı olan.

[510] Bir başkası da şöyle demiş:
Sana biri bir bilgi sağladığı zaman ilimden
Ona teşekkür etmeyi sürdür ebediyyen. 

Allah falanı, bana sağladığı yararla ödüllendirsin,
De ve kibirlenmeyi, haset etmeyi at gitsin.

[511] Birçok âlim, öğretmenin hakkını, babanın hakkından üstün tut-
muştur. Şu söz, onlardan birisine aittir:

Ey soylulukla ve geçmişiyle övünen,
Ve yüceliği, şerefi kenara iten!

Cesetlerimizin babaları, sebeptirler
Çürüyüp telef olan unsurlar olmamıza. 

İnsanlara ilim öğreten en hayırlı babadır.
Çünkü bu, spermin değil, ruhun babasıdır.

[512] İmâm Ebûbekir b. Arabî’nin (r.a.) Sirâcü’l-Mürîdîn adlı eserinde 
şu ifadeler yer almaktadır: “Öğrencilerin, tıpkı ebeveynlerine iyi davrandık-
ları gibi, öğretmenlerine de iyi davranmaları gerekir. Hocanın elini öpmek, 
ona meşgalelerinde yardım etmek, eğer binite binerse civarında yürümek, 
onun kadrini yüceltmek, ona yönelmek, ona bakmak ve onu dikkatle din-
lemek, ona saygılı olmak, soru sorma hususunda ondan izin istemek, onun 
hatasını saklamak, gafletini/dikkatsizliğini beklememek ve ayıbını örtmek 
suretiyle ona iyi davranmaları gerekir. Hatta gerçekte öğretmenler, kendile-
rine iyi davranılması konusunda babalardan daha fazla öne çıkarılmışlardır. 
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ال ينصحـان إذا هـما لن يُكرَما إن المعلم والطبـيـب كاهـما  

واصبـْر لجهلك إن جفوَت معّلَما فاصبر لدائـك إن أهنت َطبيبـه  

 وقال اآلخر :1 ]50]

ـُه من الناس واحذر شرهم وَتَوقَّ عليك بإكراٍم وبــّرٍ لسّتـٍة  

وَصاِحب ديـواٍن ومـن يَتَفّقُه اٌم وشيٌخ وشـاعـٌر   طبيٌب وحجَّ

وقال آخر :1 510]

من العلــوم َفأَْدِمْن شكـره أبـدا إذا أفادك إنسان بفائــــدٍة  

أفادنيهــا َو أَْلِق الكْبر والحَسـَدا وقل فان جزاه اهللّٰ صـالحـًة  

»وقد رجح كثيـر من العلمـاء حق المعلم على حق الوالد. ولبعضهم :                 1 511]

وتـاركـا للعــاء والشــرف يا فاخراً بالعظــام والسـلف  

ألن ُجِعْلنـا عوارض التَّـــلـف آباء أجســادنا ُهْم َسَبـٌب  

ذاك أبو الروح ال أبـو النّطـف من عّلم الناس كان خيَر أٍب  

وفــي ســراج المريديــن لإلمــام أبــي بكــر بــن العربــي Ġ مــا نّصــه: »وكمـــا 1 ]51]

ــي  ــوه ف ــده ويعين ــوا ي ــأن يقبل ــن ب ــى المتعلمي ــن عل ــر المعلمي ــزم ب ــن يل ــّر الوالدي ــزم ب يل

شــغله، ويجعلــوه  فــي  ويعينــوه  قــدره،  ويعظمــوا  ركــب حولــه  إن  ويمشــوا  شــغله، 

ــه،  ــي الســؤال، وليحفظــوا زلت ــروا ويســتأذنوه ف ــوا، ويوق ــه وينصت قبلتهــم، وينظــروا إلي

ــُه، وليســتروا عورتــه. وهــم فــي الحقيقــة آكــد مــن اآلبــاء فــي المبــرة.  وال يتطلبــوا غّرَت
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Kurtubî, kendi tefsirinde şunları söylemektedir [1372: 1/336]: Hz. Peygam-
ber’in şöyle buyurduğu rivayet edilmiştir: ‘İnsanların en hayırlısı ve yeryü-
zünde yürüyenlerin en hayırlısı, muallimlerdir. Din (anlayışı) eskidikçe onu 
yenilerler. Onlara karşılıksız verin, onları ücretle çalıştırdığınız kişi durumu-
na düşürmeyin ki onları zora sokmayasanız. Muallim, çocuğa ‘bismillâhir-
rahmânirrahim’ der ve o da bunu söylerse Allah, bu çocuğa, o muallime ve 
anne babasına cehennemden kurtuluş beratı verir.’ [Kurtubî, 1372: 1/336.]” 
[Belğîtî, 1309: 2/127] 

15. Takvâ Sahibi Olma 

[513] İbn Rüşd’ün şu sözleri de öğrencinin uyması gereken âdâbdan-
dır: İlim talep etmek için kendisiyle Allah’tan yardım istenecek şeylerin en 
üstünü, Aziz ve Celil Allah’a karşı takvâ sahibi olmaktır. Zira Yüce Allah 
şöyle buyuruyor: “Allah’a karşı takvâ sahibi olunuz. Allah size öğretiyor. 
Allah, her şeyi en iyi bilendir.” [Bakara 2/282]1 

[514] (Ömer) el-Fâkihânî (ö. 734/1333) de diyor ki bu âyetten daha 
açık delil, Yüce Allah’ın şu sözüdür: “Ey iman edenler! Eğer Allah’a karşı 
takvâ sahibi olursanız Allah size furkan2 verir.” [Enfâl 8/29] Furkandan 
maksat, hak ile bâtılın arasını ayıran şeydir. Bu âyet, şart ve onun ceva-
bı şeklinde ifade edilmiştir. Oysa birinci âyet, müfessirlerin dediğine göre 
öğüttür, nimetleri saymadır. O âyetin manası hakkında her ne kadar, “Kim 
takvâ sahibi olursa Allah ona hayrı öğretir ve ona ilham eder” denilmiş olsa 
da birinci anlam daha doğru ve kuvvetlidir. Zira âyetteki “Allah size öğreti-
yor” sözü yeni başlayan bir cümledir (şartın cevabı değildir).

[515] Mâlik b. Enes (r.a.) şöyle diyor: İlim, çok ürkektir; ancak tak-
vâ ve haşyet (saygıdan kaynaklanan korku) sahibi bir kalple ünsiyet eder 
(onunla birlikte olmaktan hoşlanır). Evzâ‘î’den (ö. 157/773) de şu nak-
lediliyor: Kim bildikleriyle amel ederse, bilmediklerini elde etme başarısı 
kendisine verilir.

[516] Şair şöyle demiş: 
Vekî‘’e3 bellememin kötü olduğundan ettim şikâyet;
O da bana günahları terk etmemi etti işaret 

Ve şöyle dedi: Elbette bellemenin güzelliği lutuftur;
Ne var ki Allah’ın lutfundan isyankâr mahrumdur.

1 İbn Rüşd bu âyeti şöyle anlıyor: Allah’a karşı takvâ sahibi olursanız Allah size öğretir… çev.
2 İyiyi kötüden, doğruyu yanlıştan ayırma ölçütü/yetisi (çev.).
3 Ebû Süfyân Vekî‘ b. Cerrâh (ö. 197/812)
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النــاس وخيــر  قــال: »خيــر  أنــه   Ṡ النبــي  ُرِوَي عــن  فــي تفســيره:  القرطبــي  وقــال 

وال  أعطوهــم  جــددوه  الديــن  خلــق  كلمــا  المعلمــون،  األرض  علــى  يمشــي  مــن 

تســتأجروهم فتحرجوهــم. فــإن المعلــم إذا قــال للصبــي: بســم اهللّٰ الرحمــن الرحيــم، 

فقــال الصبــي بســم اهللّٰ الرحمــن الرحيــم، كتــب اهللّٰ بــراءة للصبــي، وبــراءة للمعلــم، 

وبــراءة ألبويــه مــن النــار«.

طلــب 3 ]11] علــى  بــه  يســتعان  مــا  أفضــل  إن  رشــد:  ابــن  قالــه  مــا  ومنهــا: 

ــى  ــِه ِاَل ــوَن ۪في ــا تُْرَجُع ــوا َيْوًم ــه تعالــى يقــول: ﴿َواتَُّق العلــم تقــوى اهللّٰ عــّز وجــل، فإن

.1﴾… ِ اهللّٰ

ــا 1 ]51] ــه تعالــى: ﴿َيٓ ــة قول ــة فــي الدالل قــال الفاكهانــي: وأصــرح مــن هــذه اآلي

َ َيْجَعــْل َلُكــْم ُفْرَقاًنــا…﴾] أي فارقــا بيــن الحــق والباطــل،  اَيَُّهــا الَّ۪ذيــَن ٰاَمنـُٓـوا ِاْن َتتَُّقــوا اهللّٰ

فإنهــا ســيقت مســاق الشــرط والجــزاء. وأمــا اآليــة األولــى فهــي وعــظ وتعديــد نعمــة 

ــر  ــل فــي معناهــا مــن اتقــى اهللّٰ علمــه الخي ــه المفســرون، وإن كان قــد قي علــى مــا قال

ُ﴾ مســتأنف.  ُمُكــْم اهللّٰ وألهَمــُه. واألول أصــّح وأظهــر، إذ قولــه: ﴿يَُعّلِ

وقــال مالــك بــن أنــس Ġ: العلــم َنفــور، ال يأنــس إال بقلــب تقــي خاشــع. 1 515]

وعــن األوزاعــي: مــن عمــل بمـــا يعلــم وفــق لمــا ال يعلم. 

وقال الشاعر :1 ]51]

فأومأ لي إلى ترك المعـاصــي شكوت إلى وكيع سوء حفـظي   

وفضل اهللّٰ ال يوتــاه عــاصي وقال إن حسـن الحفظ فضــل   

البقرة: 1]].  1
األنفال:]].  [
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[517] Bir başkası da şöyle demiş:

Aklın aydınlanması, hevaya itaatla karartılmıştır.
Hevaya baş kaldıran aklın aydınlanması ise artar.

16. İbadet ve Hayır Yapmayı Sürdürme

[518] Öğrencinin, taatlara ve nafile hayırlara, iyiliklere devam etmesi, 
öğrencinin ahlâkî değerlerindendir. Üstad Ebû Abdullah b. el-Hâc, el-Med-
hal’de şunları söylüyor: “İlim talep edenin (öğrencinin), ilim talebinin baş-
langıcında kendini ibadetlerden uzak tutmaması ve onun belirli zaman-
larda sürekli yaptığı ibadetlerin olması gerekir. Hz. Peygamber (s.a.) şöyle 
buyurmuştur: “Sabah, akşam ve biraz da gece vakti (ibadeti) ile yardım 
dileniniz.” [Buhârî, “İman”, 29] Kendisiyle yardım dilenilen şey ise terk 
edilmez. İmam Mâlik (r.a.) diyor ki: İnsanları gördüm ki ilim öğreniyorlar; 
onlardan biri kırkına ulaşınca kendini tamamen ibadete veriyor ve döşeğini 
dürüp kaldırıyor. İmam Mâlik sonra şunu diyor: Öğrenci, kendisine me-
şakkatli olan veya ilimle meşgul olmasını ihlal eden amelleri yüklenmekten 
sakınsın. Yoksa ondan sonra bıkıverir. Seyyid Ebû Muhammed -yani İbn 
Ebî Hamza- şöyle derdi: Bunun, ilim talibinin amelinde, tıpkı hamurdaki 
tuz gibi olması gerekir; tuzu yok ederse ondan yararlanamaz, ama onun 
azı, onu ıslah eder (uygun hâle getirir). Durum böyle olunca öğrencinin, 
sünnetleri, nafile ibadetleri ve onlardan farz ibadetlere öncesinde veya son-
rasında tâbi olanları yapmaya devam etmesi gerekir. Bunları mescitlerde 
açıkça yerine getirmesi, onları evinde ifa etmesinden daha efdaldir. Keza, 
kendini kuşluk namazından uzak tutmaz; aynı şekilde geceleyin ibadet et-
meyi sürdürür; ondan kendini uzak tutmaz. O, vitir dışında beş selâmdır 
(İkişer rek‘attan 10 rek‘at). Bu namazda Kur’ân’dan iki hizipten üçe kadar 
hafif olanları okur.” [Fâsî: 2/132-135] İbn Hâc’ın sözü sona erdi. 

17. Beş Vakit Namaz Titizliği

[519] Öğrencinin, beş vakit namazı vakitlerinde ve cemaatle kılmaya 
özen göstermesi gerekir. Ebû Ya‘lâ’nın rivayetine göre Sa‘d b. Ebî Vakkas (r.a.) 
şöyle diyor: Namazlarını ciddiye almayan kimseleri [Mâûn 107/5] Resûlul-
lah’a sordum, şöyle cevap verdi: “Namazı vaktinden geciktirenlerdir.” [Ebû 
Ya‘lâ, Müsned, 822] Hz. Ömer valilerine şöyle yazardı: Gerçekten bana göre 
sizin en ehemmiyetli işiniz namazdır. Kim namazı korursa, başka şeyleri de 
korur. Kim de namazı zayi ederse onun dışındakileri haydi haydi zayi eder. 
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وقال غيره :1 ]51]

وعقُل عــاصي الهوى يزداد تنويــرا إنارة العقل مكسوف بطوع هوًى   

ومنهــا: أن يواظــب علــى الطاعــات، ونوافــل الخيــر. فقــد قــال الشــيخ أبــو 3 112]

عبــد اهللّٰ بــن الحــاج فــي المدخــل: »ينبغــي لطالــب العلــم أن ال يخلــى نفســه مــن 

التعبــدات فــي أول طلبــه، وأن يكــون لــه ورد منهــا.« وقــد قــال Ṡ:»اســتعينوا بالغــدوة 

: أدركُت  والروحــة وشــيء مــن الدلجــة «  ومــا يســتعان بــه ال يتــرك. قـــال مالــك رحمــه اهللّٰ

ــادة،  ــن فينقطــع للعب ــى األربعي ــى أن يصــل أحدهــم إل ــم إل ــاس وهــم يتعلمــون العل الن

ويطــوي الفــراش. ثــم قــال: وليحــذر الطالــب مــن التكلــف فــي العمــل ممــا عليــه فيــه 

مشــقة، أو يخــّل باشــتغاله بالعلــم، ثــم يســأم بعــد ذلــك. وكان ســيدي أبــو محّمــد يعنــي 

ابــن أبــي جمــرة يقــول: ينبغــي لطالــب العلــم أن يكــون فــي عملــه مثــل الملــح فــي 

العجيــن، إن عــُدم بــه لــم يُنتفــع بــه، والقليــل منــه يصلحــه. وإذا كان كذلــك، فينبغــي أن 

يشــّد يــده علــى مداومــة فعــل الســنن والرواتــب، ومــا كان منهــا تبعــا للفــرض قبلــه أو 

بعــده، وإظهارهــا فــي المســاجد أفضــل مــن فعلهــا فــي بيتــه، وكذلــك ال يخلــي نفســه مــن 

ركــوع الضحــى، وكذلــك يحافــظ علــى قيــام الليــل، وال يُــــخلي نفســه منــه وهــو خمــس 

تســليمات غيــر الوتــر، ويقــرأ فيهــا بمــا خــف مــن القــرآن مــن حزبيــن إلــى ثاثــة«. انتهــى 

كام ابــن الحــاج.

ومنهــا: االعتنــاء بالمحافظــة علــى الصلــوات الخمــس فــي أوقاتهــا وفــي 3 111]

ســألت  قــال   :Ġ وقــاص أبــي  بــن  ســعد  عــن  يعلــى  أبــو  أخــرج  فقــد  الجماعــة. 

يؤخــرون  »الذيــن  قــال:  ســاهون،  صاتهــم  عــن  هــم  الذيــن  عــن   Ṡ اهللّٰ  رســول 

الصــاة عــن وقتهــا«. وكان عمــر يكتــب لعّمالــه: إن أهــّم أموركــم عنــدي الصــاة، 

أضيــع.  ســواها  لمــا  كان  ضيعهــا  ومــن  غيرهــا،  علــى  حافــظ  عليهــا  حافــظ  فمــن 
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Namaz, insanın yüzü mesabesindedir; insanın görünen ilk şeyi yüzüdür. Öğ-
renci, namazı ihmal etmemelidir. Günümüz öğrencilerinden birçoğunda gö-
rüldüğü gibi ilim elde etmek sebebiyle namazı ihmal etme artmaktadır ki bu, 
hüsran ve ilâhî hoşnutsuzluğun nedenlerindendir. İlim, eğer bulursa amel 
sayesinde güçlenip yükselir; yoksa göçüp gider. Sadece hüsrana uğramış olan 
kişi, cemaatle namazı terk eder ve onu zayi eder. Üstad Zerrûk şöyle diyor: 
“Sen iftitah tekbirini kaçırırsan, sana denecek bir şey yoktur artık; çünkü bu 
ihmalkârlıktır, kusurlu davranmaktır.” [Zerrûk, 1998: 350. Tasarrufla]

18. İyi Çevre Edinme

[520] Öğrencinin kötü çevreden kaçınması, ahlâkî değerlerindendir. 
Çünkü insan tabiatı, çevresindekileri hemen kapıverir. Hz. Peygamber 
(s.a.) şöyle buyuruyor: “Kişi, dostunun dini üzeredir; onun için her biriniz, 
dostluk ettiği kimselere dikkat etsin.” [Ebû Dâvûd, Edep, 16] Çünkü kim 
âlimlerle düşüp kalkarsa onlardan sayılır, kim de sefihlere karışırsa onlardan 
kabul edilir.

[521] Yûsuf b. Esbât (ö. 195/810), şöyle diyor: “Amcalarım Kaderiyye 
mezhebine mensuptular, dayılarım ise Râfızî idiler. Ebû Süfyân’a arkadaş-
lık edince Allah onun sayesinde beni kurtardı.” [İbn Ardun, 1987: 51]

Bir kavmin içinde olduğunda iyileriyle arkadaşlık et onların;
Kötüye arkadaş olma, çünkü alçakla birlikteliğinde alçalırsın.

Kişiyi sorma, onun arkadaşını sor;
Zira her arkadaş arkadaşına uyar.

[522] Âlimlerin sözlerindendir: Arkadaş, elbisedeki yama gibidir; eğer 
onun gibi olmazsa onu çirkinleştirir.

[523] Şu dize de Hulvânî’nin:

Görmek istediğin zaman bir arkadaşın faziletini,
Hemen araştıran gözle bak, kim onun yarenleri.

Kişi, âdeta her şeyiyle dürülmüştür
Kitabın içeriğinde, arkadaşı ise başlığıdır.

[524] Başkası (Bellefîkî) çocuğuna şöyle tavsiyede bulunuyor:

Bana kavuşmak ve yakınlaşmak istersen eğer,
Kötü arkadaşa engel ol ve onun iplerini uzaklaştır.
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وهــي بمثابــة الوجــه مــن اإلنســان، وأول مــا يُــرى مــن اإلنســان وجهــه، وال يهملهــا 

ويؤكــد االشــتغال بطلــب العلــم عنهــا كمــا يظهــر فــي كثيــر مــن طلبــة الوقــت، فــإن ذلــك 

مــن دواعــي الخســران والمقــت. والعلــم يهتــف بالعمــل فــإن وجــده وإال ارتحــل. وال 

يتــرك الجماعــة وال يضيعهــا إال خاســر. وقــد قــال الشــيخ زروق: »وإن فاتتــك تكبيــرة 

اإلحــرام فــا كام معــك، أي ألن ذلــك مــن التقصيــر والتفريــط«.

[103 3 :Ṡ ومنهــا: أن يتجنــب بطانــة الّســوء، ألن الطبــع قــد يســرق. وقــد قــال

»الرجــل علــى ديــن خليلــه فلينظــر أحدكــم مــن يخالــل«؛ ألن مــن خالــط العلمــاء حســب 

منهــم، ومــن خالــط الســفهاء حســب منهــم . 

رافضيــة، 1 1]5] وأخوالــي  قدريــة  أعمامــي  »كان  أســباط:  بــن  يوســف  وقــال 

صحبتــه«. حيــن  الثــوري  بســفيان  اهللّٰ  فأنقذنــي 

وال تصحب األرَدى فُتردي مع الّردّي إذا كنَت في قوم فصاحب خيارهـم  

فكـل قريـن بالمقـارن يقـتـدي عن المرء ال تسأل واْسأْل عن قرينـه  

ومن كامهم: الّصاحب كالرقعة في الثوب إن لم تكن مثله شاَنْته. 1 ]]5]

وللحلواني:1 ]]5]

فانظر بعين البحــث من ندمـاُؤُه إذا أردت ترى فضيــلة صاحـٍب   

طي الكتاب، وَصْحُبـُه ُعْنوانُـُه فـالمرء مطوّي عـــلى عاتــِه   

وقال اآلخر وهو ]الَبلَِّفيِقي1 يوصي ابنه: 1 ]]5]

فجانب قرين السوء واصرف ِحَباَلُه إذا شئت أن َتْحَظى بوصلي وُقربتي  
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Hayırlara koş, onların yoluna giriver.
Din ilimlerini kazan ve adamlarını tanıyıver.

[525] Ebû Bekir Harizmî de şöyle diyor:

Hiçbir ihtiyaç için tembele arkadaşlık etme ha!
Nice salih bozulmuştur, bir başkasının fesadıyla.

Budalalığın güçlüye sirayeti çok hızlıdır;
Kor, külün içine konulursa hemen sönüverir.

[526] Başkası şunu diyor:

Tek başınalığı daha iyidir insanın,
Yanındaki kötü arkadaştan.

İyi arkadaş daha hayırlıdır,
Kişinin tek başına oturmasından.

[527] Başkası şunu demiş:

İlme asla ulaşamaz, ne haylaz ne de tembel olan,
Yine ne bezgin ne de insanlarla senli benli olan.

[528] Başkası da şöyle demiş:

İlim ehline sarıl, rağbet et onlara.
Bilgin olman için bilgi kazandırırlar sana.

Herkes zanneder ki sen onlardansın,
Rüşd ehlinin içinde bulunduğun zaman.

Her arkadaş benzerine olur uyan.
Söyleyenler bunu demiş eskiden.

[529] Başkası şunu demiş:

İlim talep eden; hüzünlüdür ebediyyen,
Uzak durur arkadaşlardan ve ailesinden,

Kitaplarla hem dem olur ve Allah’tan ister,
Hicran ve ayrılığa karşı çok sabreder, 
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ْل علوم الدين واعرف ِرجاَلُه َوَحّصِ وسابق إلى الخيرات واسلك سبيلهـا  

وقال أبو بكر الخوارزمي: 1 5]5]

كم صالح بفسـاد آخر يفُســُد ال تصحب الكسان في حاجـةٍ 

والجمر يوضع في الرّماد فيخُمـُد عدوى البليد إلى الجليد سريعـٌة  

وقال اآلخر :1 ]]5]

من جـلـيس الســوء عـنـدْه وحـدُة اإلنـســان َخيـٌر  

من جـلـوس المـرِء َوْحــَدْه وجلـيُس الخيـِر خْيــٌر  

وقال اآلخر:1 ]]5]

وال َملوٌل وال من يألُف الَبَشَرا ال يدرُك العلَم بطّاٌل وال َكِسـٌل   

وقال اآلخر: 1 ]]5]

يُفيدوك علما كي تكوَن عليـمـا عليك بأهل العلم فارغْب إليهم   

إذا كنت في أهل الرشاد ُمقيمـا ويحسب كل الناس أنك منهم   

فقد قال هذا القـائلـون قديـمـا وكل قرين بالمقارن يقتــدي   

وقال اآلخر: 1 ]]5]

وعن اإلخواِن واألهِل نفــوْر طالب العلم حزيٌن أبـدا  

وعلى الهجران والبين صبـوْر يألف الكتب ويرجـو اهللّٰ  
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Eğlenmez eğlenen kimselerle birlikte, 
Köşklerin gölgesinde eğlenenler eğlendiğinde.

Bir şeyi müşkil bulduğunda, onu tasavvur edersin, 
Ona öfkelenerek kitapların çevresinde döner hâlde.

Müşkil bulduğunu hallettiğinde ise,
Aşırı sevinçten onu sanırsın mestâne.

[530] Şöyle demişler: Kim kendi görüşüne hayran kalırsa sapar; kim 
de aklıyla kendini müstağni görürse kayar, insanlara karşı böbürlenen zelil 
olur, rezillerle düşüp kalkan hor hakir olur, âlimlerin arasına karışan kimse 
ise saygın olur.

[531] Şeyh Zerrûk’un en-Nasîhatu’l-Kâfiye adlı eserinde şöyle denmek-
tedir: Âlimlerden biri şöyle demiştir: “Kimin kötü arkadaşları olup onlara 
dönmek istemediği hâlde onlardan ayrılması kendisine çok zor gelirse, on-
ları şahsen belirlesin ve onlara cenaze namazı kılsın (onları ölmüş saysın).” 
[Zerrûk, 2001: 88] Hz. Peygamber’in (s.a.), kendisiyle gazveye katılmamış 
olan topluluğa dört tekbir alması ile buna delil getirilmiştir. 

19. Dünyalık Amaçlara Yönelmeme

[532] Öğrencinin, dünya yarışı, dünya uğrunda ve dünya idareciliğin-
de rekabet etmekle kendini zayi etmemesi, ahlâkî değerlerindendir. Çünkü 
bu, ilmin nurunu giderir, dini ifsat eder, yakînin arılığını bozar. Nitekim 
şöyle denmiştir:

Ey ilmi mal ve kitap biriktirmek olarak gören kişi!
Vallahi aldandın; ciddi olmak, değildir oyun gibi.

Vay sana! İlim, göğsünde biriktirdiğin şeylerdir,
Ezber, kavrama ve sağlam bilme olarak, can feda sana. 

Bilge bir söz söyledi ki onu reddedecek değildir,
Araplardan ve acemlerden akıl sahibi biri.

Genç, ne ilime nail olabilir ne de edebe,
Nefsi rahat ettirerek, lezzetlerle ve eğlenceyle;

Evet, ne de toplamaya çalıştığı mal elde etmekle,
Aralarında dağlar kadar fark var, altın ve ilim kazanmanın.
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ما لهى الاهون في ظل القصوْر ليس يلهو مع من يلهو إذا  

مغضبا فيه على الكتب يـدوْر فـإذا استشكل شيئا خلته  

خلته نشوان من فرط السروْر وإذا حـل الذي استشكله  

وقالــوا: مــن أعجــب برأيــه ضــل، ومــن اســتغنى بعقلــه زّل، ومــن تكّبــر علــى 1 0]5]

النــاس ذل، ومــن خالــط األرذال ُحقــر، ومــن خالــط العلمـــاء وقــر.

 وفــي النصيحــة الكافيــة للشــيخ زروق: قــال بعــض العلمــاء: »مــن لــه قرنــاء 1 1]5]

ســوء، وعســر عليــه مفارقتهــم، وأراد أن ال يرجــع إليهــم، فليشــخصهم وليصــل عليهــم 

صــاة الجنــازة«. واســتدل علــى ذلــك بــأن النبــي صلــى اهللّٰ عليــه وســلم كّبــر أربعــا علــى 

قــوم لــم يغــزوا معــه .

 ومنهــا: أن ال يضيــع نفســه فــي المزاحمــة علــى الدنيــا والتنافــس فيهــا 1 ]]5]

ــن،  ــو اليقي ــن، مكــدر صف ــم مفســد للدي ــور العل ــك مذهــٌب بن ــإن ذل ــي رياســتها، ف وف

فلقــد قيــل:

خدعـت واهللّٰ ليـس الجـد كاللعـب يا من يرى العلم جمع المـال والكتـب  

حفظا وفهمـا و إتقـانا ِفداك أبي الـعلم ويحك ما في الصـدر تجمعــه  

ذو العقل من كان من عجم ومن عـرب قال الحكيم مقـاال ليـس يدفعـــه  

ما أن ينـال الفتى علمـا و ال أدبــا    براحة النـفـس واللـذات والطـرب

شتان ما بيـن كسـب العلـم والذهـب نعم، وال بـاكتسـاب المال تجمعــه  
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Örneğimiz resûller ve nebilerde değil mi?
Onlara olsun Koruyan Rabb’in rahmetleri!

İlimlere sahip oldular ve ilimler onlardan miras alındı.
Onların ekserisi, servetsiz olarak, sıkıntı içinde yaşadı.

[533] Diğeri şöyle diyor:

Dikkat et! Mal ve makam sevgisi ifsad edicidir,
Kötüdür; ilim ehli için ise bu daha da beterdir.

[534] Hangi şey, dünya yöneticiliğidir (başkanlığıdır) ki öğrenci onun 
uğrunda yarışsın, en değerli şeyini, yani insanın sermayesi olan ömrünü 
onun için harcasın? Üstelik o dünya yöneticiliği, çok sıkıntılıdır, çabuk son 
bulur ve yok olmaya maruzdur. Dolayısıyla akıllı olan, fâni olan için bâki 
olandan uzak kalmaz. Nitekim En Büyük Nasihatçı (s.a.), Ebû Zer’e (r.a.) 
şöyle buyurmuştur: “Doğrusu seni zayıf görüyorum ve kendim için arzu 
ettiğimi senin için de arzu ediyorum. Asla iki kişiye (bile) başkan (emir) 
olma ve yetimin malının idaresini asla üstlenme.” [Müslim, “İmare”, 17]

20. Tek Bir İlim Dalıyla Yetinmeme

[535] Öğrencinin, tek bir ilimle yetinmemesi; aksine bütün ilimlerle 
ilgilenmesi, ahlâkî değerlerindendir. Eğer ilimlerin tümünü elde etmesine 
kader yardım ederse, elbette bu bir kısmını bilmemekten daha iyidir. Zira 
kim bir şeyi bilmezse, ona düşman olur. Kim de ilme düşman olursa, ilim 
ehline düşman olur. İlim ehline düşmanlık eden ise, çok tehlikeli bir du-
ruma düşmüş olur.

[536] Yahyâ b. Hâlid, oğluna, “Her tür ilmi al. Zira kişi, bilmediğinin düş-
manıdır. Senin bir ilme düşman olmandan tiksinirim.” der ve şu beyti söyler:

Mütefennin ol, her ilimden al. Zira
Kişi ancak üstün olur, ilim sahibi olduğu her dalda.

Sen bilmediğinin düşmanı olursun,
İyi bildiğin ilim sayesinde barışık olursun.

[537] Bir başkası şöyle demiş:

Bilmedikleri şeyleri inkâr ettikleri için onları kınama;
Çünkü ancak, düşman olarak yaratıldılar tanımadıklarına.
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عليهم صلـوات الـرب ذي الحجـب أليـس في األنبيا والرسـل قدوتنــا  

وعاش أكثرهم جهدا با نشـب حازوا العلوم وعنهم جملة ورثـت  

وقال اآلخر:1 ]]5]

قبيح بـأهل العلم ذلك أقبح أال إن حّب المال والجاه مفسـد  

وأي شــيء رياســة الدنيــا حتــى يتنافــس فيهــا ويبــذل فيهــا أنفــس شــيء وهــو 1 ]]5]

عمــر اإلنســان الــذي هــو رأس مالــه، مــع أنهــا كثيــرة العنــاء، ســريعة االنقضــاء، عرضــة 

للفنــاء، فــا يشــتغل العاقــل بمـــا يفنــى عمــا يبقــى. ولقــد قــال الناصــح األكبــر Ṡ ألبــي 

ذر Ġ: »إنــي أراك ضعيفــا، وأحــّب لــك مــا أحــّب لنفســي، فــا تتأمــرّن علــى اثنيــن، 
وال تتوليــّن مــال يتيــم«. 

 ومنهــا: أال يقتصــر علــى علــم واحــد، بــل يشــتغل بجميــع العلــوم، فــإن 1 5]5]

ســاعده القــدر باســتيفاء جميعهــا فهــو أولــى مــن جهــل بعضهــا، فــإن مــن جهــل شــيئا 

عــاداه، ومــن عــادى العلــم عــادى أهلــه، ومــن عــادى أهلــه وقــع فــي محــذور عظيــم. 

قــال يحيــى بــن خالــد البنــه: خــذ مــن كل نــوع مــن العلــم، فــإن المــرء عــدّو 1 ]]5]

مــا جهــل، وأنــا أكــره أن تكــون عــدوا لشــيء مــن العلــم، وأنشــده: 

يفوق امرؤ في كل فّن له علُم تفنن وخذ من كل علم فإنما  

بـه ولعلـم أنت تُْتِقنُه سلـُم وأنت عدو الذي أنت جاهـل  

وقال آخر: 1 ]]5]

فإنما خلقوا أعداء ما َجِهلوا فا َتُلْمُهْم على إنكار ما َنَكُروا  
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[538] Başkası da şöyle demiş:

Her ilimden öğren; emeline ulaşırsın,
İlgilendiğin tek bir ilmin olmasın.

Bak! Arı her bitkiden beslenince,
Bal ve mum cevherlerini üretti bize.

Mum, kendisiyle aydınlandığımız açık ışıktır; 
Bal ise, Rabbi’nin izniyle hastalıkları sağaltır.

[539] Rivayete göre Ali b. Abdülaziz şöyle diyor: “Ebû Ubeyd Kâsım b. 
Sellâm’ı şöyle derken işittim: İlimlerde mütefennin olup benimle münaza-
ra eden hiçbir adam yoktur ki onu mağlup etmiş olmayayım. Tek bir ilim 
dalına sahip olup benimle münazara eden hiçbir kimse de yoktur ki onun 
bu ilminde ona mağlup olmayayım. Şöyle denilmiştir: Kim ezberci olmak 
isterse, tek bir ilim dalıyla ilgilenir; kim de âlim olmak isterse her ilimden 
pay alır.” [İbn Abdülber, 1422: 1/522-523]

21. Haşyet, Vakar ve İhlas Sahibi Olma

[540] Öğrencinin dinginlik ve temkinlilik niteliğine sahip olması, ace-
lecilikten ve kızgınlıktan kaçınması ve geçmiş bilginlerin rivayetine/izine 
tâbi olması da, ahlâkî değerlerindendir. Ali b. Ebî Tâlib (r.a.) diyor ki “İlmi 
oyunla ve gülmekle karıştırırsan kalpler tiksinip seni atar.” İbn Şihâb da 
şöyle diyor: “İlim talep eden için haşyet ve vakardan daha güzelini görme-
dim.” Karâfî, Zehîra adlı eserinde şunu söylüyor: “İlim talibi için gerekli 
olanlardan biri de, öğreneceği her meseleyi, sadece onun ehli olandan öğ-
renmesi ve aynı şekilde onu öğreteceği zaman da, kendinden öğrenecek 
herkese öğretmeye çalışma niyetinde olmasıdır. Bu iki durumda da niyet 
edilen şey kuşatılamaz, sınırlandırılamaz sayıda olur. Bu sayılardan her biri 
için bir hasene (sevabı) vardır. Şayet bu niyet edilen şey gerçekleşirse, onun 
on hasenesi olur. Çünkü Resûlullah (s.a.) şöyle buyuruyor: ‘Kim bir güzel 
işi düşünür, ama yapamazsa onun için bir hasene (sevabı) yazılır. Eğer onu 
yaparsa, onun için on hasene (sevabı) vardır.’ [Müslim, “İman”, 206] İşte 
bu, kazancının sonu olmayan bir ticarettir.” [Karâfî, 2001:1/38]

[541] İbn Abdülber’in söyledikleri de bunu destekleyen türden-
dir: Kıyamet gününde kulun ameli tartılır; hasenat kefesi hafif gelir. 
Hemen bulut gibi bir şey getirilip onun hasenatlarının yanına konur; 
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وقال اآلخر:1 ]]5]

وال يـكن لك علـم واحد شغا تعلم من كل علم تبُلغ األَماَ  

أبدت لنا الجوهريـن الشمع والعسا فالنحل لّما رعت من كل نابتٍة  

والعسل يبري بـإذن ربه العلا فـالشمع نور مبين يستضاء به  

وعــن علــي بــن عبــد العزيــز قــال: »ســمعت أبــا عبيــد القاســم بــن ســام قــال: 1 ]]5]

مــا ناظرنــي رجــٌل قــط، وكان متفننــا فــي العلــوم إال غلبُتــه، وال ناظرنــي ذو فــّن واحــد 

إال غلبنــي فــي علمــه ذلــك. وقيــل: مــن أراد أن يكــون حافظــا نظــر فــي فــن واحــد، ومــن 

أراد أن يكــون عالمــا أخــذ مــن كل علــم بنصيــب«.

ومنهــا: االتصــاف بالســكينة واألنــاءة، وتجنــب العجلــة والّضجــر، واالتبــاع 3 3]1]

ألثــر مــن مضــى. قــال علــي بــن أبــي طالــب كــرم اهللّٰ وجهــه: ال تخلــط العلــم بلعــب وال 

بضحــك فتمّجــك القلــوب. وقــال ابــن شــهاب: مــا رأيــت لطالــب العلــم أحســن مــن 

الخشــية والوقــار. وقــال القرافــي فــي ذخيرتــه: »وممــا ينبغــي لطالــب العلــم أن ينــوي 

أال يتعلــم مســألة إال علــى مــن هــو لهــا أهــل، وكذلــك إذا عّلمهــا أن ينــوي بهــا التوســل 

ــه وال  ــن عــددا ال يحــاط ب ــي الحالي ــوي ف ــه، فيكــون المن ــم من ــم كل مــن تعل ــى تعلي إل

يحصــر، ولــكل واحــد مــن ذلــك العــدد حســنة، فــإن وقــع المنــوي كان لــه عشــر، لقولــه 

عليــه الســام: »مــن هــّم بحســنة فلــم يعملهــا كتبــت لــه حســنة، فــإن عملهــا فلــه عشــر« 

وهــذا متجــر ال غايــة لربحــه.

ــوم القيامــة ووزن 1 1]5] ــه إذا كان ي ــر، أن ــد الب ــن عب ــا ذكــره اب ــد هــذا م وممــا يؤي

عمــل العبــد فخّفــت كفــة حســناته فيؤتــى بشــيء مثــل الســحاب حتــى يوضــع مع حســناته 
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böylece kötülüklerinin kefesi hafif gelir. Bunun üzerine ona denir ki “Bili-
yor musun, bu senin amelindendir?” O, “Bilmiyorum” der. Ona şöyle de-
nilir: “Bu senin insanlara öğrettiğin ve senden sonra da onların kendisiyle 
amel ettikleri hayırdır.” [İbn Abdülber, 1422: 1/209-211]

[542] Ebû Mes‘ûd el-Ensârî’nin şöyle dediği rivayet ediliyor: “Resûlul-
lah’a (s.a.) adamın biri gelip ondan bir şey istedi. Resûlullah (s.a.) “Sana 
vereceğim şey bende yok; fakat falana git.” dedi. O, hemen o adama gitti; 
o da ona verdi. Bunun üzerine Resûlullah (s.a.) şöyle buyurdu: “Hayrı 
gösteren (hayra sebep olan) onu yapan gibidir.” Bunu, İbn Hibbân rivayet 
etti. Bezzâr da bunu kısaca “Hayrı gösteren (hayra sebep olan) onu yapan 
gibidir.” şeklinde rivayet etti. Aynı şekilde el-Mu‘cemü’l-Kebîr’de Taberânî, 
eş-Şu‘ab’da Beyhakî ve el-Hilye’de Ebû Nuaym rivayet etmiştir.

22. Tılsım Türü Kitaplardan Uzak Durma

[543] Öğrenci nazarcılık, tılsımlar, büyü, acem muskacılığı ve bun-
lardan başka bilgileri içeren bâtıl kitapları ve evrakları mütalaa etmek-
ten kaçınmalıdır. Kur‘atü’t-Tuyûr, Kur‘atü’l-Enbiyâ, el-Cezmü’l-Kebîr, 
el-Cezmü’s-Sagîr ve el-Hat gibi kitapları. Zira bunların hepsi, âlimlerin 
belirlediğine göre sakıncalı bilgidir, onunla uğraşılması haramdır. Simya 
bilgisive kâğıtçılık ile ilgili olanlar, aranan şeyler ve definelerle ilgili olan 
her şey de, bunun gibidir. Şöyle denilmiştir: “Nazarcılık bilgisi, defineler 
bilgisi ve rabûz (kâğıdı altın veya gümüşe çevirme) bilgisini terk edersen 
kurtulursun. “Bu işler, ilim talep eden için en büyük âfetlerdendir. Çün-
kü bunlar, onu çoğunlukla ilimden uzaklaştırır ve onun yüzünden du-
rum sonunda günaha dönüşür. Ve tembellik sebebiyle ilimin şerefinden 
mahrum kalınır. Salih veli şeyh Seyyid Ahmed Zerrûk şu sözünde bunu 
çok iyi dile getirmiştir:

Kunûzun1 kâfı ve Kimya’nın2 kâfı ikisi birlikte
Bulunmazlar; onları tamahtan nefsini tut beride.

Kavimler bu ikisinden söz edip durdular
Sanmıyorum ki onlar var ve vaki oldular.

1 Arapça kâf harfiyle başlayan bu kelime, hazineler anlamındadır (çev.). 
2 Arapça kâf harfiyle başlayan bu kelime, Türkçede de kimya manasına gelmektedir (çev.). 
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فتخــف كّفــة ســيئاته فيقــال لــه: أتعــرف هــذا مــن عملــك؟ فيقــول: ال أعرفــه. فيقــال: هــذا 

مــا علمــَت النــاس مــن الخيــر َفَعِمُلــوا بــه بعــدك. 

وعــن أبــي مســعود األنصــاري أنــه قــال: »أتــى رجــٌل النبــي Ṡ فســأله، فقال: 1 ]]5]

مــا عنــدي مــا أعطيــك، ولكــن إيــِت فاًنــا. فأتــى إلــى الرجــل فأعطــاه، فقــال Ṡ: »الــدال 

علــى الخيــر كفاعلــه«، رواه ابــن حّبــان، ورواه البــزار مختصــرا: »الــدال علــى الخيــر 

كفاعلــه«. وكــذا الطبرانــي فــي الكبيــر والبيهقــي فــي الشــعب وأبــو نعيــم فــي الحليــة.

ومنهــا: أن يتجنــب مطالعــة شــيء مــن األوراق والكتــب المحتويــة علــى 3 ]]1]

شــيء مــن علــم الحــروز والطاســم والعزائــم العجميــة وغيــر ذلــك مــن كتــب الباطــل، 

مثــل: قرعــة الطيــور، وقرعــة األنبيــاء، والجــزم الكبيــر والصغيــر والخــط، فــإن كلــه علــم 

محظــور يحــُرم تعاطيــه حســبما نــّص العلمـــاء علــى ذلــك. وكذلــك مــا يتعلــق بعلــم 

الكيميــاء، والكاغيديــة، وكل مــا يتعلــق بالمطالــب والكنــوز. وقــد قيــل: ِعْلــُم الُحــُروْز، 

ــْم َتفــْز. وهــذه األمــور مــن أعظــم اآلفــات علــى  ــوْز، اْتُرْكُه ــوْز، وعلــم الّرابُ وعلــم الُكنُ

طالــب العلــم، فإنهــا كثيــرا مــا تْصرفــه عــن طلــب العلــم، ويــؤول بــه الحــال إلــى الــوزر 

واإلثــم، ويَُحــرم شــرف العلــم بســبب البطالــة. ولقــد أجــاد الشــيخ الولــي الصالــح 

ســيدي أحمــد زروق فــي قولــه :             

ال يوجدان فدع عن نفسك الطّمعا كاف الكنوز وكاف الكيمياء معـا  

وال أظنهمـا كـانا وال وقعـا وقـد تحدث أقوام بذكرهمــا  
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[544] Başkası şöyle demiş:

Çağlar boyunca geçmiş filozoflar bitkin düştüler,
Altın yapmak için; ancak altından yapabildiler.

Yahut hâlis beyaz gümüş yapmak için didindiler,
Ancak nesebi bilinen gümüşten yapabildiler.

[545] Bir başkası şöyle diyor:

Ömrüm boyunca kimya ile uğraştım,
Tam bir zarardan başka şey kazanamadım.

Bu, fikir bitkinliğidir, aklı tuzağa düşürmektir,
Durumun bozulmasıdır, ömrü zayi etmektir.

[546] Âlimler vasiyetlerinde bütün bu işlerden sakındırmışlardır. Bu 
işi iyice ileri noktalara taşıyanlardan biri de, el-Medhal adlı eserinde İmam 
İbnü’l-Hâc’dır. Bu konudakilerin hepsini sakıncalılardan saymıştır. [Bk. 
Fâsî: 3/144-145]

23. Helâl ve Sağlıklı Beslenme

[547] Yiyeceklerin helâl olmakla birlikte uygun olanlarını almaya özen 
göstermek, ilim talibine (öğrenci) yardım eden hususlardandır. Şöyle ki 
zihne zarar veren, ezberi gideren veya unutkanlık oluşturan şeyler gibi 
kendisinde hastalığı bulunan hiçbir şeyi yememelidir. İmam Râzî, şöyle 
söylüyor: “Soğan, bakla, zeytin, patlıcan ve salatalık yemek, fazla cinsel 
ilişkide bulunmak ve yalnızlık, sürekli kadına bakmak ve kahkaha ile gül-
mek ezberi giderir ve aklı ifsat eder. Çamur yemek ve tok iken yemek, 
unutkanlığa yol açar. Nitekim Hz. Peygamber (s.a.) şöyle buyurmuştur: 
‘Fakirlerin çocukları olmasaydı ilim geçip giderdi.’1 Demek istiyor ki ilim 
yolcularının yiyecekleri az olduğundan dolayı mideleri yemekten boştur 
ve midelerinde yiyecek yoktur ki onun buharı beyine çıkıp zihni ve belleği 
işlevsiz hâle getirsin. Açlığın fazileti, büyük hayırdır. Yetmiş sıddîk, bun-
da ittifak etmiştir.” İbn Ardûn’un (ö. 1012/1603) nikâhın âdâbına ilişkin 
eserine2 bakınız. 

1 Eserin tahkikli neşrini yapan Ramdanî, bu rivayetin kaynağını bulamadığını belirtiyor. (çev.) 
2 Eserin tam adı şudur: Mukniu’l-Muhtâç fî mâ Yete‘allaku bi Âdâbi’n-Nikâh ve Muâşereti’l-Ezvâc ve 

Riyâdati’l-Vildân.
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وقال غيره :1 ]]5]

أن يصنعوا َذَهًبا إال من الّذهــب أعيا الفاسفة الماضون في الحقــب  

إال من الفضة المعروفــة النسب أو يصنعـوا فّضًة بيضاء خالــصًة  

وقال غيره:1 5]5]

فلم أِفد غير كـل خســر شغلت بالكيمياء عمــري  

فسـاد حـال ضيــاع عمـر أتعاب فكر خـداع عقــل  

ــغ 1 ]]5] ــي وصاياهــم، وممــن بال ــة ف ــد حــذر العلمــاء مــن هــذه األمــور جمل وق

فــي ذلــك اإلمــام ابــن الحــاج فــي المدخــل وذكــر مــا فــي ذلــك كلــه مــن المحــذورات.

وممــا يعيــن علــى طالــب العلــم، االعتنــاء بصالــح األقــوات بعــد كونهــا مــن 3 3]1]

الحــال، بحيــث ال يتنــاول شــيئا ممــا فيــه داؤه كاألشــياء التــي تضــّر بالذهــن وتذهــب 

بالحفــظ أو تــورث النســيان. قــال اإلمــام الــرازي: »ممــا يذهــب الحفــظ ويفســد العقــل 

أكل البصــل والفــول والزيتــون والباذنجــان والخيــار وكثــرة الجمــاع، والوحــدة، ودوام 

النظــر إلــى المــرأة واالســتغراق فــي الضحــك. ويــورث النســيان أكل الطيــن واآلكل 

علــى الّشــبع كمــا قــال النبــي: »لــوال أوالد الفقــراء لذهــب العلــم« أراد أن معدتهــم 

خاليــة مــن الطعــام لقلــة وجــوده عندهــم، ولــم تكــن فيهــا أطعمــة يصعــد بخارهــا إلــى 

الدمــاغ فيبطــل الذهــن والحفــظ. وفضيلــة الجــوع خيــر عظيــم. وعلــى هــذا اتفــق ســبعون 

صّديقــا« انظــر تأليــف ابــن عرضــون فــي آداب النــكاح. 
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[548] Kâdî İyâz da diyor ki “Bu hadiste yiyeceğin temiz olanını değer-
siz olanından ayırıp seçmek dile getiriliyor.” Ebû Abdullah Muhammed 
el-Ubey (ö. 827/1423) ise şöyle diyor: “İyâz, bundan başka yerde şu iki 
husustan hangisinin daha faziletli olacağı hususundaki ihtilafı zikrediyor: 
Mübah olan şeylerden yararlanmak mı veya onları terk etmek mi? Mübah-
lardan yararlanmayı tercih edenler, Hz. Peygamber’in (s.a.) tavuk eti yemiş 
ve Yemanî abası giymiş olmasını delil getirmektedirler. Allah bilir ya, bu 
görüş ayrılığı, temiz olanı yemeyi tercih etmek için bir gerekçe olmadığı 
müddetçe söz konusudur. Ama eğer onun bir tercih gerekçesi olursa, o du-
rumda ilim için takvâyı kasteden kimse adına onun tercihe şayanlığı hak-
kında tartışma yapılamaz. Nitekim Nesaî ve başkasının şöyle dediği rivayet 
edilmiştir: Şayet mücevherden ekmek yapma imkânım olsaydı yapardım. 
Mâlik, lavaş yerdi. İbn Abdülhakem ve başkasının divanının altında, ilmi 
ve onun üzerinde düşünmeyi takviye eden türden yediği meyvelerin kabu-
ğu çokça bulunurdu. 

[549] Eyyûb b. Ebî Temîme es-Sahtiyânî’den (ö. 131/748) rivayete 
göre o, kendisi için hurma almak üzere birini gönderdi. O da, daha çok 
hurma almak istediği için değersizinden satın aldı. Bunun üzerine Ey-
yub ona şöyle dedi: Ben de Allah’ın seni sohbetimden yararlandırdığını 
sanıyordum. Bilmiyor musun ki Allah, her türlü değersiz şeyden bereke-
tini çıkarmıştır.” İbn Ubbî’nin (rhma) İkmâlu İkmâli’l-Mu‘lim li Fevâidi 
Kitâbi Müslim adlı eseri hakkındaki İbnü’ş-Şât’ın (rh) İhtisâr’ından alıntı 
sona erdi.

[550] Şeyh Seyyid Ahmed Abdurrahmân b. Muhammed el-Fâsî, tü-
tün (tabiğa) hakkında konuşurken şu ifadelere yer vermiştir: “Sözü edi-
len takviye edici yiyecekler, akla ne durgunlaştırma ne de noksanlaştırma 
şeklinde etki eder; aksine aklın gücünü ve zekâsını artırır. Tıpkı et ve aynı 
şekilde baklagiller hakkında bilinenler gibi. Bu nedenle imamımız Mâlik, 
sebeplerine başvurarak ilim tahsil etmeye tutkun olduğu için onlara özen 
gösterirdi. Etrafa güzel koku yayan tencere, ilmin rükünlerinden (bileşen-
leri) biridir, denilmiştir. Rivayet edildiğine göre Sa‘duddin, zihnini güç-
lendirmek ve iyileştirmek için içinde baharatlar bulunan tencerenin hoş 
kokusunu koklardı.” 
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وقــال القاضــي عيــاض: فــي الحديــث اختيــار طّيــب الطعــام علــى رديئه.قــال 1 ]]5]

األبــي: »ذكــر عيــاض فــي غيــر هــذا الموضــع الخــاف فــي أي مــا أفضــل، هــل التمتــع 

بالمباحــات أو ترُكها؟واحتــج مــن رجــح التمتــع، بأنــه عليــه الســام أكل لحــم الدجــاج، 

ولبــس البــرد اليمانــي. وهــذا الخــاف واهللّٰ أعلــم مــا لــم يكــن إليثــار أكل الطيــب 

مرجــح، وأمــا إن كان لــه مرجــح فــا يتنــازع فــي راجحيتــه لمــن يقصــد بــه التقــوي علــى 

العلــم، كمــا يحكــى عــن النســائي وغيــره أنــه كان يقــول: لــو أمكننــي أن أصنــع الخبــز 

مــن الجوهــر فعلــت. إن مالــكا كان يــأكل الّرقــاق، وإن ابــن عبــد الحكــم وغيــره ُوِجــَد 

تحــت ســريره شــيء كثيــر مــن قشــر مــا كان يــأكل مــن الفاكهــة المقويــة علــى العلــم 

والنظــر فيــه. 

وعــن أيــوب الســختياني أنــه بعــث مــن يشــتري لــه تمــًرا فاشــتراه رديًّــا رغبــًة 1 ]]5]

ــي أمــا علمــَت أن  ــُت أظــّن أن اهللّٰ َنَفَعــك ِبُصْحَبِت ــه أيــوب: كن ــرة، فقــال ل ــه فــي الكث من

اهللّٰ نــزع البركــة مــن كل ردي« انتهــى مــن اختصــار ابــن الشــاط إلكمــال اإلكمــال لألبــي 

. رحمهمـا اهللّٰ

ــن محمــد الفاســي لمــا تكلــم علــى 1 550] ــد الرحمــن ب ــال: الشــيخ ســيدي عب وق

ــورا وال  ــر فــي العقــل فت ــة ال تؤث ــال مــا نصــه: »ومــا ذكــر مــن األطعمــة المقوي تابغــة ق

نقصــاً، بــل تزيــده قــوة وذكاء، كمـــا قــد علــم فــي اللحــم وكــذا فــي األبازيــر، ولذلــك كان 

يعتنــي بهــا إمامنــا مالــك حرصــاً علــى تحصيــل العلــم بتعاطــي أســبابه. ويقــال: إن مــن 

جملــة أركان العلــم قــدر فــّواح. ويذكــر عــن ســعد الديــن أنــه كان يشــم رائحــة القــدر 

الزكيــة باألبازيــر لتقويــة الذهــن وإجادتــه بذلــك«.
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[551] Hafız Zehebî de şöyle diyor: “Kim hadis ezberlemek isterse, ku-
ru üzüm yesin.” [Bağdâdî, 1983: 2/262] Bunu Selefî, et-Tuyûrât’ta rivayet 
etmiştir.1

24. Öğrenilenleri Yazma, Ezberleme ve Düşünerek Kavrama

[552] Öğrencinin, uçup gitmesinden korktuğu için dinlediklerini 
kayıt altına almak maksadıyla yazıya dökmesi de ahlâkî değerlerdendir. 
Öğrencinin, beğendiği bir şey gördüğünde mutlaka onu yazması gerekir. 
Buhârî’nin kitâbetu’l-ilm babında Hz. Peygamber (s.a.) şöyle buyurmuş-
tur: “Ebû Şâh için yazınız.” [Buhârî, “Lukata”, 7]2 

[553] Hz. Ömer ve İbn Abbâs’ın şöyle dedikleri rivayet edilmiştir: “İl-
mi yazmak suretiyle kaydediniz.” [İbn Abdülber, 1422: 1/309]

[554] Şair, Sehnûn’a nispet edilen şu dizeleri söylemiş:

İlim avdır, yazmak ise onu bağlama.
Sen, avlarını sağlam iplerle bağla.

Ahmaklıktır, senin güvercini avlayıp da
Onu serbest bırakman kızlar arasında.

[555] Başkası şunu demiş:

İki kişiyi aşan sır, yayılır.
Evrakta olmayan ilim zayi olur. 

[556] Başkası da şöyle diyor:

O kimse ki rivayet ediyor; ama o,
Rivayetlerini ezberliyor, yazmıyor;

Şu taş gibidir: Suları fışkırıyor,
Araziyi suluyor, ama kendi içmiyor.

1 Burada sözü edilen yiyeceklere ilişkin değerlendirmelerin tıbbî değerinin ne olduğunu açıklama işini, 
çağımız bilimine bırakmak gerekir. Ancak, burada üzerinde durulması ve takdir edilmesi gereken 
husus, müslümanların ta çağlar öncesinden beslenmeyi eğitimin temel meseleleri arasında ele almış 
olmalarıdır. Çağımızda eğitimciler, artık beslenmenin eğitim içindeki önemi üzerinde özellikle dur-
maktadırlar (çev.).

2 Hz. Peygamber (s.a.), bir hutbesinde Mekke’de meydana gelmiş bir katl olayından ve onun şer’î hük-
münden bahsetmiş. Orada bulunan Yemenli Ebû Şâh isminde biri, “Ya Resûlallah bu hutbeyi benim 
için yazınız” diyerek talepte bulununca, o da “Ebû Şah için yazınız” buyurmuşlar (çev.).
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ــأكل الزبيــب«. 1 551] وقــال الحافــظ الذهبــي: »مــن أراد أن يحفــظ الحديــث فلي

أخرجــه الســلفي فــي الطّيــورات.

 ومنهــا: الكتابــة، بــأن يقيــد مــا يســمع خــوف شــروده، فــإن الطالــب إذا 3 110]

رأى شــيئا أعجبــه البــّد لــه أن يكتبــه. وفــي البخــاري فــي بــاب كتابــة العلــم، وقــال عليــه 

ــوا ألبــي شــاه«. الســام: »اكتب

وروي عن عمر وابن عباس أنهمـا قاال: »قيدوا العلم بالكتابة« . 1 ]55]

وقال الشاعر وينسب لسحنون :1 ]55]

قيد صيودك بالحبال الموثقْه العلم صيد والكتابة قيده  

فتتركهـا بيـن األوانس مطلقـْه ومـن الحماقة أن تصيد حمامة  

وقال اآلخر: 1 555]

كل علم ليس في األوراق ضاْع كل سّر جـاوز اإلثنين شـاْع  

وقال اآلخر :1 ]55]

يحفــظ ما يـروي وال يكتب إن الـذي يروي ولكنه  

تسقي األراضي وهي ال تشرب كصخرة تنبـع أمواهها  
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[557] Diğeri şunu demiş:

Kalemin ucuyla yazıver,
Karşılaştığın hikmetleri.

Bil ki ilim avdır,
Yazı bağdır, öyleyse yazıver.

[558] Şu dizeler de Ebû Hanîfe’nin (r.a.):

Allah’ın kulları! Size ve kendime öğütlüyorum
Not etmeyi, tekrarı ve araştırmayı.

Gerçekten iş tamamiyle budur.
Yarım felse1 denk olmaz onun dışındakiler. 

[559] Başkası şöyle diyor:

Derse yönel, eğer istiyorsan bir makamı 
Ki onu daima elde edeceksin ve çoğalt kitapları.

Bilgini artırmak için müzakere et insanlarla; 
İlim, ancak hatırlamakla olur ve kitaplarla.

[560] Başkası da şunu demiş: 

İlmi ancak şu kişi elde eder: Tamamen ilgilenen
İlimle ve bütün himmeti kâğıt ve kalem olan.

[561] Şöyle denilmiştir: Yazılanlar kalır, ezberlenenler uçup gider.

[562] Öğrenci, yazdıklarını bir de ezberlemeli, onu gözardı ederek terk 
etmemelidir. Araplar derler ki kalbindeki bir harf, kitaplarındaki bin harften 
daha iyidir. Yine onlar şöyle derler: Seninle birlikte vadiyi geçmeyen ve seninle 
meclisi mamur kılmayan bir bilgide hiçbir hayır yoktur. [Mâverdî, 2002: 88]

[563] Şair şöyle diyor:

İlmi yazar ve onu kutuya atarsın
Sonra ezberlemez ve asla iflah olmazsın.

Ancak şu kimse iflah olur: Anladıktan 
Ve hatadan korunduktan sonra belleyen.

1 Fels: Dinarın binde biri olan para birimi (çev.).
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وقال اآلخر: 1 ]55]

ما تـلتقي من حـكم ارقـم برأس القلم  

والخـط قيد فارقـم فالعلم صيد فاعـلم  

[55[ 1:Ġ وألبي حنيفة

بتعلـيـق وتـكـرار ودرس عباد اهللّٰ أوصيكم ونفسي  

وما يسوى سواه نصف فلس فإن األمر كل األمـر هذا  

وقال اآلخر: 1 ]55]

تحظى بها الدهر واستكثر من الكتـب أقبل على الدرس إن أحببت منزلة  

فـإنما العـلم بالتذكـار والكتـب وذاكر الناس كي تـزداد معرفـة  

 وقال اآلخر:1 0]5]

بالعلـم همته القرطـاس والقلـم ال يـدرك العـلم إال كل مشتغـل   

وقيل: ما كتب قّر، وما حفظ فّر.1 1]5]

 وأن يحفــظ مــا يكتــب أيضــا وال يتركــه همــا، فقــد قالــت العرب:حــرف 1 ]]5]

فــي قلبــك خيــر مــن ألــف فــي كتبــك. وقالــوا: ال خيــر فــي علــم ال يعبــر معــك الــوادي 

وال يعمــر بــك النــادي. 

وقال الشاعر:1 ]]5]

ثـم ال تـحفظ ال تفـلـح َقـْط تكتب العلم وتلقي في َسَفـْط  

بعـد فهـم وتـوّق مـن غلـْط إنـما يفـلح من يحفـظ مـن  
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[564] Şöyle denilmiştir: İki satır bellemek, iki yüklük bilgi dinlemek-
ten daha iyidir. İki harf anlamak, iki yük ezberlemekten daha iyidir. Yine 
şöyle denilmiştir: “İlimden sana ait olan, sadece bellediklerindir; yazdık-
ların değil. Senin ezberlediklerinin en güzeli, söylediklerinden dinlenen-
lerdir.” [Belevî, 1985: 1/65] Halil b. Ahmed (ö. 170/786) şunu diyor: 
“Kitaplarındakini sermayen kıl, kalbindekileri de nafaka için ayır.” Bunun 
benzeri anlamda şu şiir söylenmiş: 

Ezberleyen ve belleyen olmadığın zaman
Sana fayda vermez kitapları toplaman.

Bulunur musun toplayan bir mecliste,
İlmini terk etmiş olarak evinde?

[565] Ebu’l-Haccâc Belevî şunları söylüyor: “İşbiliye’de faziletli bir ada-
mın huzurunda okuyordum. Bana mesele sorardı; bazan duraksardım, hemen 
şöyle derdi: Cevabı acele ver, yol arkadaşları gidiyor. Sorardım: Bu ne demek? 
Şöyle derdi: Bazen yolda olduğun hâlde sana soru sorulabilir. Nitekim darb-ı 
meselde şöyle denilmektedir: İlim, kendisiyle birlikte hamama girdiğin şeydir.

Ey Hazık! İlmini sakın bırakma
Kitaplarda; onları hırsız çalar ha!

Aksine ona kap yap göğsünü, 
Anahtarı ise senin açıklayan sözün.

O zaman birisi senin hakkında derse
“Sen biliyorsun”, işte o sadıktır sözünde.

Ey genç! Allah aşkına söyle bana, eğer akarsa
Sahibinin çekiçlediği gümüşten damla.

Dedi ki acele söyle açıklamasını bana,
Kafile benden uzaklaşıp kaybolmakta.

İlim senin evinde emanet bırakılmış oysa 
Güzel görünüşlü olan kitaplarda.

Durumunu nasıl görüyorsun? Bunun üstünde mi?
Kim mahcup olursa, izleyen bakışlarıyla süzer onu. 

Öyleyse ders al, gaflet etme ve belleyen ol
Rabbin’den iste; çünkü o çok rızık verendir.” 

Belevî’nin sözü burada sona erdi.
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ــر مــن 1 ]]5] ــن خي ــن، وفهــم حرفي ــر مــن ســماع وقري ــل: حفــظ ســطرين خي وقي

حفــظ وقريــن. وقيــل: »ليــس لــك مــن العلــم إال مــا حفظتــه ال مــا كتبتــه. وأحســن مــن 

محفوظــك مــا ســمع مــن ملفوظــك«. وقـــال الخليـــل ابــن أحمــد: اجعــل مــا فــي كتبــك 

رأس مــال، ومــا فــي قلبــك للنفقــة. وفــي مثــل هــذا ينشــد:

فـجمعك للكـتب ال ينفع إذا لم تـكن حافظا واعيـا  

وعلمك في الدار مستودع؟ أتحضر في مجـلس جامـع  

فاضــل 1 5]5] رجــل  علــى  بإشــبيلية  أقــرأ  »كنــت  البلــوي:  الحجــاج  أبــو  قــال 

فيســألني عــن المســألة، فربمــا أتوّقــف، فيقــول: عّجــل بالجــواب، الرفقــة ســائرة. فأقــول: 

مــا معنــى هــذا؟ فيقــول: ربّمـــا تســأل وأنــت فــي الطريــق. وكمـــا يقــال فــي الــكام: العلــم 

مــا تدخــل بــه الحّمـــام.

في كتـب يسرقهـا السـارق ال تودعن علمـك يـا حـاذق   

مفتاحـه مقـولـك الناطـق بل صدرك اجعلـه وعـاء لـه   

إنـك تدري فهـو الصـادق حينئذ إن قـال عنـك امـرؤ   

عـن فضـة صاحبهـا طـارق باهللّٰ قـل لي يا فتى إن تســل   

الركب عـني ذاهـب زاهـق وقـال عجـل قل لنا شرحهـا   

فـي الكتب مـنظرهـا رائـق والعـلم فـي بيتك مستـودع   

مـن خجـل يرمقـه الرامـق كيـف ترى حالك هل فوق ذا   

وربـك اسـأل فهـو الرازق فادرس وال تغفل وكن حافظـا   

انتهى كام البلوي.
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[566] Hikâye edilir ki âlimlerden biri tacirlerle birlikte bir gemiye bin-
miş. Gemi onlarla parçalanmış; sonuçta onlar zenginliğin izzetinden sonra 
yoksulluğun zilletine düşmüşler. O âlim memlekete varmış. Oranın halkı 
ona ikramda bulunmuş, çeşitli hediyelerle ve ikramlarla ona son derece 
cana yakın davranmışlar. O tacirler memleketlerine dönmek istediklerinde 
sormuşlar: Kavmine bir mektubun veya bir ihtiyacın var mı? O da şöyle 
demiş: Evet. Onlara şunu dersiniz: Mal edinecekseniz, gemide batmayan 
bir mal edininiz.1 

[567] Öğrenci, meseleleri çokça mütalaa etmeli, düşünmeli, sorgula-
malıdır. Üstad Ebû Abbâs Seyyid Ahmed el-Mencûr (ö. 995/1586), Şeyh 
Ahmed b. Gazî’nin (ö. 919/1513) şu iki beyti çokça okuyor olduğunu 
nakletmektedir:

Sorunlar karşıma çıktıklarında benim,
Onların hakikatlerini düşünerek keşfederim.

Hiçbir zaman parazit olmadım kişilere.
Ben şuna buna soruyorum, haber ne diye. 

[568] İbn Abdülber, bu iki beyti birtakım beyitler topluluğu içinde 
Ali b. Ebî Tâlib Efendimize (r.a.) nispet etmektedir. [İbn Abdülber, 1422: 
2/985-986]

[569] Başkası da şöyle diyor:

Önem verdiğin bilgiyi derinden düşün;
Derin düşünmenin olmadığı bilgide hayır yoktur.

[570] Denilmiştir ki tefekkürsüz okumanın izi kalmaz. İbn Abdül-
ber, Kitâbu Fadli’l-İlm’de şunları söylüyor: Öğrenme ve derin kavrayış 
sahibi olma âdâbı hakkında Muhammed b. Ahmed b. Amr Lu’luî’ye (ö. 
333/944) nispet edilen ve kimilerinin de Me’mun’a nispet ettiği şu şiirden 
daha güzelini görmedim: 

Bil ki ilim, öğrenmekle, ezberle, sağlam bilmek ve kavramakla olur.

Bazen büyük mahrum kaldığı hâlde ilme yaşça küçük sahip olur.

Kişi, iki ayağı ve iki eliyle değil; ancak en küçük iki organıyla insan olur:

1 İlmi kastediyor (çev).
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ويحكــى عــن بعــض العلمــاء أنــه ركــب مــع تجــار فــي المركــب، فانكســرت 1 ]]5]

بهــم الســفينة فأصبحــوا بعــد عــزة الغنــا فــي ذل الفقــر، ووصــل العالــم إلــى البلــد، فأكرمــه 

أهلهــا، وأتحفــوه بأنــواع التحــف والكرامــات، فلمـــا أرادوا الرجــوع إلــى بادهــم، قالــوا: 

هــل لــك إلــى قومــك كتــاب أو حاجــة ؟ قــال: نعــم، تقولــون لهــم: إذا اتخذتــم مــاال 

فاتخــذوا مــاال ال يغــرق فــي الســفينة يعنــي العلــم.

وأن يكثــر مــن المطالعــة والتفكــر والتأمــل فــي المســائل. فقــد حكــى الشــيخ 1 ]]5]

أبــو العبــاس ســيدي أحمــد المنجــور عــن الشــيخ بــن غــازي أنــه كان كثيــرا مــا ينشــد 

هذيــن البيتيــن:

كشفـت حقائقها بالنظـْر إذا المشكـات تصدين لي  

أسائل هذا وذا مـا الخبـر ولـست بـإمعة للرجـاْل  

هــذان البيتــان نسبهمـــا ابــن عبــد البــر لســيدنا علــي بــن أبــي طالــب Ġ فــي 1 ]]5]

جملــة أبيــات، 

وقال غيره:1 ]]5]

ال خير في علم بغير تدبّر وتدبر العلم الذي تُْعنى به 

وقيــل: القــراءة بــا نظــر ال تبقــي أثــر. قــال ابــن عبــد البــر فــي كتــاب فضــل 1 0]5]

ــى  ــا ينســب إل ــم م ــه مــن النّظ ــم والتفق ــي آداب التعل ــت ف ــا رأي ــم: ومــن أحســن م العل

اللؤلــؤي، وبعضهــم ينســبه إلــى المامــون وهــو:

والحفظ و اإلتقـان والـّتفهـم اعلـم بـأن العلـم بالتعلـم 

مـن سنّــه ويحـرم الكبيـر والعلـم قـد يرزقـه الّصغيـر 

ليـس برجلـيـه وال يديــه فإنمــا المـرء بأصـغريــه 
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Dili ve göğsüne yerleştirilmiş olan kalbi. Ve bu, ilginç bir mahlûktur.

İlim, anlamakla, müzakereyle, dersle, düşünme ve münazarayla oluşur.

Ezber yapan, nasları zikreden ve söz nakleden nice insan bulunur.

Ki onun başkasında, edip âlimin sahip olduklarından bir nasibi yoktur.

İlmi ve zikri hırs derecesinde çok seven zayıf zekâlı niceleri vardır.

Ki ezber ve rivayette âcizdir, nakilde bulunduğu kimseden hikâyesi yoktur. 

Başka biri, isnatta gelen şeyleri korumak için gayret etmektedir,

Onu gözüyle değil kalbiyle devirir; kitaplıklara muhtaç değildir.

İlmi araştır ve güzelce talep et; ilmin hâsıl olması ancak edepledir.

Yararlı edep, güzel susuştur; biraz öfke ve kin vardır çok konuşanda.

Hayatta olduğun sürece sen güzel susuşa sahip ol, övülürsün yaşadıkça.

İnsanlar arasında ilimde bilenen veya garip bir mesele ortaya çıkarsa,

Cevap vermek için öne çıkma; başkasını konuşur görene kadar onun hakkında.

Nice anlamaksızın öne çıkmakta aceleci kimse gördüm ki hatalı konuşuyor.

Bu, onu meclislerde akıl sahipleri ve rağbet ehli arasında küçük düşürüyor.

Eğer sağlam ilmin yoksa bil ki susmak, gerçekten daha güzeldir sende.

Bu iş seni âciz bırakırsa, “Senin sorduğun şey hakkında bilgim yok” de.

İşte bu, ulemaya göre ilmin yarısıdır; hep böyle demektedir bilgeler de.

Görüşünün üstünlüğüyle gururlanmaktan sakın, hatalı cevap vermekten kaçın.

Peşinden pişmanlık gelen nice cevap vardır; esenlikte olup susmayı ganimet edin.

İlim, sonu uzayıp giden bir denizdir; yoktur hedeflenecek bir haddi.

İlmin tamamını toplayacak değilsin; evet, onu saysan bile onda birini.

İlmin senden geride kalanları, bildiklerinden daha çoktur ve soylu fark eder.
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في صدره و ذاك خلق عجـب لـسانـه وقلبـه المرّكــب 

والدرس والفكـرة والمناظـرة والعلـم بالفهـم والمذاكــرة 

ويـورد النص ويحكى اللفظـا فـرب إنسـان ينـال الحفظـا 

مّما حـواه العـالـم األديـب ومالـه في غيـره نـصيــب 

للعلم والذكـر بليـد القلـب ورب ذي حرص شديد الحـّب 

ليست له عّمن روى حكايـه معّجـز في الحفـظ والروايـه 

حفظا لما قد جـاء في اإلسنـاد وآخـر يعطـى باالجـتهـاد 

ليس بمضطر إلى قمـاطــره يـهده بـالقلب ال بنـاظـره 

والعلـم ال يحصـل إال باألدْب فالتمس العلم وأجمل في الطلـب 

ففي كثير القول بعـض المقـت األدب النـافع حسن الصمـت 

]مقارنا1 تحمـد مـا بقيتـا فكن لحسن الصمت ما حييتـا 

معروفـة في العلـم أو مفتعلـْه وإن بدت بيـن أناس مسألــْه  

حـتى ترى غيرك فيها ناطقـا فـا تكـن إلى الجواب سابقـا  

من غير فهـم بالخطـايا ناطـْق فـكم رأيت من عجول سابـْق  

بين ذوي األلبـاب و التنافـْس أزرى بـه ذلك في المـجالـْس  

إن لم يكن عندك علـم متقـُن والصمت فاعلم بك حقا أزيـُن  

مـا لي بما تسـأل عنـه خبـر وقل إذا أعيـاك ذاك األمــر  

كذاك ما زالـت تقول الحكمـا فـذاك شطر العلم عند العلمـا  

واحذر جواب القول من خطايكا إيـّاك والعجب بـفضل رأيكا  

فاغتنم الصمت مع السامــْه كم من جواب أعقب النـدامْه  

ليس لـه حـد إليـه يقصـد العلم بحـر منـتهـاه يبـعـد  

أجل، وال العشر ولو أحصيتـْه وليس كل العلـم قـد حويتـْه  

ممـا علمـت والجـواد يعثـر وما بقـي عليـك منـه أكثـر  
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Dinlediklerinle ilgili soran ol; onlardan bir kelimeyi anlamazsan eğer.

Söz iki türlüdür: biri bildiğin sözdür, diğeri ise işitip de bilmediğindir.

Her söz için, bâtılın ve doğrunun toparladığı bir cevap vardır.

Kelâmın evveli ve sonu vardır; onları anla zihnin olduğunda hazır

Sözü, maba’dine seni iletene kadar defetme ve onu reddetme.

Bazan fazilet sahipleri ortaya atılan meselelerin cevabından âciz kalırlar.

Cevabı hakkında şek ortaya çıktığında onun cevabını susmakla karşılarlar.

Söz söylemek, şüphesiz beyaz gümüş olsa da insanların nazarında

Sükût altının kendisidir; anla! Allah seni iletsin ilim talebinin âdâbına.1

1 İbn Abdülber, 1422: 1/582-583.
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إن كنت ال تفهم منـه الكلمـا فكن لمـا سمـعتـه مستفهمـا  

و آخـر تـسمعـه فتجهلـه القول قـوالن: فقول تعلمـه  

يجمعـه الباطـل والّصــواب وكل قول فـلــه جــواب  

فافهمهما والذهن منك حاضر وللـكـام أول وآخـــر  

حـتى يؤديـك إلى مـا بعـدْه ال تدفـع القـول وال تــردْه  

جواب ما يلقى مـن المسائـْل فربمـا أعيـا ذوو الفضـائـْل  

عند اعتراض الشك في جوابـْه فيمسكوا بالصمت عن جـوابْه  

من فضة بيضا بـا التبـاس ولو يكـون القول عند النـاس  

فافهم هداك اهللّٰ آداب الطلْب إذاً لكان الصمت من عين الذهْب  
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SON SÖZ

1. İlmin Yok Oluşu

[571] Âhir zamanda ilmin kalkacağına dair sahih rivayetler bize ulaş-
mıştır. Onlardan biri de, İmam Ahmed, Taberânî ve Dârimî’nin Ebû 
Umame’den naklettiği şu rivayettir. Ebû Umame anlatıyor: Veda haccında 
iken Resûlullah (s.a.) Âdem dağı üzerinde ayağa kalktı ve şöyle buyurdu: 
“Ey İnsanlar! Yeryüzünden ilim kaldırılmadan, kabzedilmeden önce onu 
alınız…” Sözünü sürdürdü ve şunu üç defa dedi: “İlmin gitmesi, onu ta-
şıyanların gitmesidir.” [Taberânî, 1415: 8991; Dârimî, “Mukaddime”, 26] 
Huzeyfe’den yapılan rivayet de şöyle: “İlmin kabzedilmesi, âlimlerin kab-
zedilmesidir.” [Dârimî, “Mukaddime”, 26] Ahmed’in rivayetine göre İbn 
Mes‘ûd şöyle diyor: Biliyor musunuz ilmin gitmesi nedir? İlmin gitmesi, 
ilim ehlinin ortadan kaldırılmasıdır. 

[572] İbn Hacer şunu söylüyor: Ebû Umame’nin hadisinde Hz. Pey-
gamber, âlimlerin ölmesi suretiyle ilmin ortadan kalkmasından sonra kitap-
ların kalmasının, âlim olmayan kimseler için bir şey kazandırmadığını dile 
getirmektedir. Zira hadisin geri kalanında şu ifadeler bulunmaktadır: Bunun 
üzerine hemen bir bedevî Hz. Peygamber’e sordu: Ey Allah’ın Nebîsi! Mus-
haflar aramızda olup biz de onların içindekileri öğrenmiş ve onları kadın-
larımıza, çocuklarımıza, hizmetçilerimize öğretmiş olduğumuz hâlde ilim 
bizden nasıl kaldırılıp yok edilir? Hz. Peygamber (s.a.) öfkelenmiş olarak 
başını ona doğru kaldırıp şöyle dedi: “İşte yahudiler ve hristiyanlar! Ellerinin 
altında ilâhi kitaplar olduğu hâlde, o kitaplardan kendilerine peygamberleri-
nin getirdikleri hiçbir şeye tutunmadılar.” [Ahmed b. Hanbel, Müsned, 36: 
621] Hadisteki bu fazlalığın, Avf b. Mâlik, İbn Ömer, Safvân b. Assâl ve baş-
kasının rivayet ettikleri hadisten şahitleri bulunmaktadır. Bu şahitler, Ahmed 
b. Hanbel, Tirmizî, Taberânî, Dârimî ve Bezzâr’da benzer anlamları taşıyan 
lafızlarla yer almakta ve bu şahitlerin hepsinde bu anlam bulunmaktadır.

2. Zamanın Müçtehitsiz Kalabilmesi

[573] Bu hadisten, zamanın müçtehitsiz kalabileceği anlamı çıkarılmış-
tır. Bu, Hanbelîlerin ekserisinin ve onlardan başka bazılarının hilâfına cum-
hurun sözüdür. Çünkü o hadis, âlimlerin kabzedilmesi suretiyle ilmin orta-
dan kaldırılması ve onun zorunlu sonucu olarak bilgisizce hüküm verilmesi 
hakkında gayet açıktır. İlim ve onunla hüküm veren kimseler kaybolduğunda
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خـاتـمـة

ــا أخرجــه 1 1]5] ــا م ــان، منه ــي آخــر الزم ــم ف ــع العل ــي رف ــار صحــاح ف وردت آث

اإلمــام أحمــد والطبرانــي والدارمــي عــن أبــي أمامــة، قــال: لمــا كان فــي حجــة الــوداع 

قــام رســول اهللّٰ Ṡ علــى جبــل آدم فقال:»يــا أيهــا النــاس خــذوا العلــم قبــل أن يقبــض 

وقبــل أن يرفــع مــن األرض« الحديــث، إلــى أن قــال: »إن ذهــاب العلــم ذهــاب حملتــه«. 

ثــاث مــّرات وعــن حذيفــة: »قبــض العلــم قبــض العلمــاء« وعــن أحمــد عن ابن مســعود 

قــال: تــدرون مــا ذهــاب العلــم؟ ذهــاب العلــم رفــع أهلــه. 

قــال ابــن حجــر: وأفــاد فــي حديــث أبــي أمامــة، أن بقــاء الكتــب بعــد رفــع 1 ]]5]

العلــم بمــوت العلمــاء ال تغنــي مــن ليــس بعالــم شــيئا، فــإن فــي بقيــة الحديــث: فســأله 

، كيــف يرفــع العلــم منــا وبيــن أظهرنــا المصاحــف، وقــد  أعرابــي فقــال: يــا نبــي اهللّٰ

ــه رأســه وهــو مغضــب  ــا؟ فرفــع إلي ــا وخدمن ــا مــا فيهــا، وعلمناهــا نســاءنا وأبناءن تعلمن

ــا بشــيء  ــوا منه ــم يتعّلق ــن أظهرهــم المصاحــف ل ــال: »وهــذه اليهــود والنصــارى بي فق

ّممــا جاءهــم بــه أنبياؤهــم«. ولهــذه الزيــادة شــواهد مــن حديــث عــوف بــن مالــك وابــن 

عمــر وصفــوان بــن عســال وغيرهــم. وهــي عنــد أحمــد والترمــذي والطبرانــي والدارمــي 

والبــزار بألفــاظ محتملــة، وفــي جميعهــا هــذا المعنــى. 

واســتدل بهــذا الحديــث علــى جــواز خلــّو الزمــان عــن مجتهــد، وهــو قــول 1 ]]5]

الجمهــور خافــا ألكثــر الحنابلــة وبعــض مــن غيرهــم، ألنــه صريــح فــي رفــع العلــم 

بقبــض العلمــاء، ومــن الزمــه الحكــم بالجهــل، وإذا انتفــى العلــم، ومــن يحكــم بــه، 
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içtihad ve müçtehidin de yok olması zorunlu hâle gelir. Bu görüşe, şu hadisle 
karşı çıkılmıştır: “Ümmetimden bir taife, kendilerine Allah’ın emri (kıya-
met) gelinceye kadar hakka destek olmaya devam edeceklerdir.” [Müslim, 
“İmare”, 170] Bir rivayette ise şöyle denilmiştir: “… Kıyamet kopuncaya 
kadar…” [Tirmizî, “Fiten”, 27] Buna cevaplar verilmiştir; onların en güze-
li şudur: İçtihad, farz-ı kifâyedir ve o âlimlerin bekası şartına bağlanmıştır. 
Ama âlimlerin yok olmaları üzerinden delillendirme yaptığı zaman, farz-ı 
kifaye olmaz. Çünkü âlimlerin kaybolmasıyla içtihat imkân ve gücü de yok 
olur. İçtihadın güç yetirilebilir olma durumu ortadan kalktığında, onunla 
yükümlü tutulma durumu meydana gelmez. Bir grup, bununla bu şekilde 
yetinmiştir.” İbn Hacer’in Fethu’l-Bârî’deki sözü burada sona erdi. [13/ 286]

[574] Ebu’d-Derdâ’nın şöyle dediği nakledilir: “Ne oluyor? Görüyo-
rum ki âlimleriniz çekip gidiyor cahilleriniz ise öğrenmiyorlar. İlim orta-
dan kaldırılmadan önce öğreniniz; çünkü ilmin ortadan kalkması, âlimle-
rin çekip gitmesiyle olur.” [Dârimî, “Mukaddime”, 26]

[575] Resûlullah’ın (s.a.) şöyle buyurduğu rivayet ediliyor: “Allah, il-
mi söküp almaz; ama âlimleri kabzetmek suretiyle ilmi kabzeder. Sonuçta 
âlim kalmayınca, insanlar cahilleri önder edinip onlara sorarlar. Onlar da 
ilimsiz olarak fetva verirler; bu sebeple kendileri saparlar ve (soranları) sap-
tırırlar.” [Müslim, “İlim”, 13]

[576] Buhârî, Enes’ten Resûlullah’ın (s.a.) şöyle buyurduğunu riva-
yet etmektedir: “İlmin ortadan kaldırılıp cahilliğin kalması, alkollü içki 
içilmesi ve zinanın açığa çıkması, kıyamet alâmetlerindendir.” [Buhârî, 
“İlim”, 21] Hadisteki, “İlmin kaldırılıp” sözüyle kastedilen, ilmi taşıyan-
ların ölmeleri suretiyle ilmin kaldırılmasıdır; yoksa daha önce belirtildiği 
gibi göğüslerden ilmin sökülüp alınması suretiyle değil.

[577] Ebû Hüreyre de Resûlullah’ın (s.a.) şöyle buyurduğunu rivayet et-
miştir: “Ümmetimden, hepsi de Allah’ın elçisi olduğunu iddia eden otuz dec-
cal çıkmadıkça, mal dolup taşmadıkça, ilim kabzedilmedikçe, fitneler zuhur 
etmedikçe ve kargaşa (herc) çoğalmadıkça kıyamet kopmaz. Dediler ki herc 
nedir? Buyurdu: Katletmedir katletme.” [Ebû Dâvûd, “Fiten ve Melâhim”, 1]

[578] Hâkim, Câbir’den (r.a.) Resûlullah’ın şöyle buyurduğunu rivayet 
etmiştir: “Kıyametin öncesinde günler var ki onlarda cehalet çoğalır, ilim kal-
dırılıp yok olur, herc çoğalır. Herc, katletmedir.” [Hâkim, Müstedrek, 8412]
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اســتلزم انتفــاء االجتهــاد والمجتهــد. وعــورض هــذا بحديــث: »ال تــزال طائفــة مــن 

«. وفــي روايــة: »حتــى تقــوم الســاعة«.  أمتــي ظاهريــن علــى الحــق حتــى يأتيهــم أمــر اهللّٰ

وأجيــب بأجوبــة أحســنها أن االجتهــاد فــرض كفايــة وهــو مشــروط ببقــاء العلمـــاء، فأمــا 

إذا أقــام الدليــل علــى انقــراض العلمــاء فــا؛ ألن بفقدهــم تنتفــي القــدرة والتمكــن مــن 

االجتهــاد، وإذا انتفــى أن يكــون مقــدورا لــم يقــع التكليــف بــه. هكــذا اقتصــر عليــه 

جماعــة« انتــه كام ابــن حجـــر فــي فتــح البــاري.

وروي عــن أبــي الــدرداء أنــه قــال: »مالــي أرى علماءكم يذهبون، وجهالكم 1 ]]5]

ال يتعّلمــون؟ تعلمــوا قبــل أن يرفــع العلــم، فــإن رفع العلــم بذهاب العلماء«.

ــم انتزاعــا، ولكــن يقبضــه 1 5]5] ــزع العل ــال:»إن اهللّٰ ال ينت ــه ق ــه Ġ أن وروي عن

بقبــض العلمــاء، حتــى إذا لــم يبــق عالــم اتخــذ النــاس رؤســاء جهــاال، فســئلوا فأفتــوا 

ــوا وأضلــوا«. ــر علــم، فضّل بغي

وروى البخــاري عــن أنــس عــن النبــي Ṡ أنــه قــال: »إن مــن أشــراط الســاعة 1 ]]5]

 أن يرفــع العلــم، ويثبــت الجهــل، وتشــرب الخمــر، ويظهــر الّزنــى«. وقولــه: يرفــع العلــم؛ 

أي: بموت حملته ال بنزعه من الصدور كما تقدم.

وروى أبــو هريــرة أن رســول اهللّٰ Ṡ قــال: »ال تقــوم الســاعة حتــى يخــرج 1 ]]5]

، وحتــى يفيــض المــال، ويقبــض  مــن أمتــي ثاثــون دجــاال كلهــم يزعــم أنــه رســول اهللّٰ

العلــم، وتظهــر الفتــن، ويكثــر الهــرج. قالــوا: ومــا الهــرج؟ قال:القتــل القتــل«. 

وأخــرج الحاكــم عــن جابــر Ġ أن رســول اهللّٰ Ṡ قــال:»إن بيــن يــدي 1 ]]5]

ــا الهــرج، والهــرج  ــم، ويكثــر فيه ــا العل ــع فيه ــا الجهــل، ويرف ــر فيه ــا يكث الســاعة أليام

القتــل«.
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[579] İbn Abbâs’ın şöyle dediği rivayet edilir: “Âlim ölür ve hakkın ese-
ri silinmeye devam eder. Sonuçta cehalet ehli çoğalır; ilim ehli gittiğinden 
insanlar cahillikle amel ederler, haktan başkasını din edinirler ve dosdoğru 
yoldan saparlar.” [İbn Abdülber, 1422: 1/603]

[580] İbn Mâce’nin rivayetine göre Ebû Umâme dedi ki Resûlullah 
(s.a.) şöyle buyurdu: “Bu ilme, kabzolunmadan önce sahip çıkın. İlmin 
kabzolunması, ortalıktan kaldırılmasıdır.” [İbn Mâce, “Mukaddime”, 23]

[581] Abdullah b. Mes‘ûd şöyle diyor: “İlim kaldırılıp yok olmadan 
önce ona sarılın. İlmin ortalıktan kaldırılması, onu rivayet edenlerin ölü-
müdür. Canım elinde olan Allah’a andolsun ki Allah yolunda şehit olarak 
öldürülmüş olan birtakım kişiler, âlimlerin saygınlığını gördükleri için Al-
lah’ın kendilerini âlimler olarak diriltmesini arzu edeceklerdir.” [Bağdâdî, 
1421:1/167. Farklı lafızla.]

[582] Allahım! Bizi ilmiyle amel eden âlimlerden eyle ve onların züm-
resi içinde âhirette haşret; âmin! Duamızın sonu, ‘Âlemlerin Rabbi’ne 
hamdolsun’ demektir. 

[583] Allah amellerimizi hayırlarla sonuçlandırsın, iyilikleri yapma ve 
kötülüklerden kaçınma başarısını bize lutfetsin, iki yurtta (dünya ve âhi-
rette) bize mutluluk mertebelerini ihsan buyursun, kendi fazlıyla bizi cen-
nete (“el-Husnâ”ya: daha güzeline) ve fazlasına1 ulaştırsın!

[584] Allahım! Âlemin ruhu, Âdem’in çocuklarının efendisi Muham-
med Mustafa’ya, ailesine, ashabına, eşlerine, zürriyetine ve kıyamet günü-
ne kadar onlara ihsanla tâbi olanlara salât (rahmet) eyle!

[585] Bu kitabı bitirme işi, müellifi ve yazıcısının fâni eliyle (hicrî) 
1184 yılı Safer ayının sekizi Pazar gününe denk düştü. Ki bu yazar, ganî 
Mevlâsına muhtaç kul olan Muhammed b. Mes‘ûd b. Ahmed et-Tarnabâtî 
el-Emevî el-Usmânî, yurt ve menşe olarak el-Fâsî’dir (Faslıdır). Allah onun, 
anne-babasının, hocalarının ve bütün müslümanların yanında olsun!

1 Bk. Yunus 10/26 (çev.)
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وروي عــن ابــن عبــاس أنــه قــال: »ال يــزال عالــم يمــوت، وأثــر الحــق 1 ]]5]

يــدرس، حتــى يكثــر أهــل الجهــل، وقــد ذهــب أهــل العلــم، فيعملــون بالجهــل، ويدينــون 

ــون عــن ســواء الســبيل«. ــر الحــق، ويضّل بغي

وروى ابــن ماجــه عــن أبــي أمامــة قــال: قــال رســول اهللّٰ Ṡ: »عليكــم بهــذا 1 0]5]

العلــم قبــل أن يقبــض، وقبضــه أن يرفــع« .

وقــال عبــد اهللّٰ بــن مســعود: »عليكــم بالعلــم قبــل أن يرفــع، ورفعــه مــوت 1 1]5]

رواتــه، فــو الــذي نفســي بيــده ليــوّدن رجــال قوتلــوا فــي ســبيل اهللّٰ شــهداء أن يبعثهــم اهللّٰ 

علمـــاء لمــا يــرون مــن كرامتهــم«.

اللّٰهــم اجعلنــا مــن العلمــاء العامليــن واحشــرنا فــي زمرتهــم آميــن. وآخــر 1 ]]5]

ــن. ــا أن الحمــد اهللّٰ رب العالمي دعوان

ختــم اهللّٰ أعمـــالنا بالخيــرات، ووفقنــا لفعــل الحســنات، واجتناب الســيئات، 1 ]]5]

ومنحنــا فــي الداريــن مراتــب الســعادة، وبلغنــا مــن فضلــه الحســنى وزيــادة.

اللّٰهــم صــّل علــى روح العالــم وســيد بنــي آدم محمــد المصطفــى وعلــى آلــه 1 ]]5]

وأصحابــه وأزواجــه وذرياتــه والتابعيــن لهــم بإحســان إلــى يــوم الدين.

ووافــق الفــراغ منــه صبيحــة يــوم األحــد الثامــن مــن شــهر صفــر ســنة أربــع 1 5]5]

ــر إلــى مــواله  ــة، العبــد الفقي ــه بيــده الفاني ــة وألــف علــى يــد مؤلفــه وكاتب وثمانيــن ومائ

الغنــي محمــد بــن مســعود ابــن أحمــد بــن محمــد الطرنباطــي األمــوي العثمانــي الفاســي 

دارا ومنشــأ. كان اهللّٰ لــه ولوالديــه وألشــياخه ولجميــع المســلمين.
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