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-ÖZET KİTABI- 

 
TAKDİM 
 

Bilgi, bilen özne ile bilinen nesne arasında kurulan ilişki sonucunda ortaya 

çıkan üründür. Kültür ise tarihsel, toplumsal gelişme süreci içinde bir grup 

insanın bireysel ve toplu yaşamlarını anlamada, düzenlemede ve 

yapılandırmada kullandıkları inançlar ve adetler sistemidir. İslâm kültürü, 

tarihi seyir içerisinde İslâm dininin Müslümanlara bıraktığı maddi ve manevi 

miras zenginliğidir. Müslüman kültürü ilmiyle, imanıyla ve ameliyle bir 

bütündür. Bu manada bilgi ve kültür birbirinin ayrılmaz parçasıdır. 

Sempozyuma başlık olarak seçilen “Bilgi Bütünlüğü” bir konuyu 

anlamlandırırken, yorumlarken, lazım olan bilgi şümulünü ifade etmektedir. 

Bilimsel çalışmalarda bütüncül bir sonuca ulaşmada “Bilgi Bütünlüğü” önemli 

bir unsurdur. 

Batı'da 17. ve 18. yüzyılda başlayan Aydınlanma süreciyle birlikte 

bilim ve bilgi anlayışı değişmiştir. Bilgiyi alt dallara ayırarak ve tasnif ederek, 

her bilim dalının kendi içinde alt uzmanlık alanları oluşturması ilerleme ve 

modernleşme fikrinin temel gerekleri olarak addedilmiştir. Bu durum, ilgili 

alanda derinlemesine bir bilgi sağlarken örneğin devlet yönetimini siyasete, 

toplumu sosyolojiye ve ekonomik faaliyetleri sadece iktisada indirgemek gibi 

dezavantajları ortaya çıkarmış, bütüncül bakış açısı kaybedilmiştir. 

Son yıllarda bilgi bütünlüğü ihtiyacı çerçevesinde bilim dalları 

arasında “disiplinler arası çalışma” arayışı ihtiyacı artan oranda kendini 

göstermektedir. Günümüzde yeni sosyal bilimler anlayışının nasıl olması 

gerektiği bu sempozyumun temel tartışma konusudur. Aynı şekilde bilim 

dalının kendi içinde alt uzmanlık alanlarıyla ilgili sorunlar dini bilimler için de 

geçerlidir. Bunlar; (1) ana bilim dallarının taksimi ve inter-disipliner 

çalışmalara olan ihtiyaç, (2) dini kültürün muhafazası ve teşekkülünde asgari 

bilgi bütünlüğü, (3) uzmanlık alanı dışındaki dini bilimlerde yüzeysel bilgi 

birikimi, (4) ansiklopedik âlim portresi, (5) ilim-amel bütünlüğü şeklinde 

kategorize edilebilir. 

Bu sempozyumda “Uluslararası Geçmişten Geleceğe İslam 

Medeniyetinde Bilgi Bütünlüğü Sempozyumu”nda özellikle dini ilimlerde 

bilgi bütünlüğü sorunsalı ele alınmaktadır. 
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FELSEFEDE TEVHİDİ İLKENİN İMKANI VE DEĞERİ 

 
DR. MUHAMMED ENES KALA 

Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi 
 mekala@ybu.edu.tr 

 
ÖZET 
Felsefe en genel anlamda varlık, bilgi ve değer üzerinde 
rasyonel, sistemli, tutarlı, eleştirel ve kapsamlı düşünme 
etkinliğidir. Varlığı, bilgi ve değerden; değeri varlık ve bilgiden 
ayırt etme imkanı söz konusu değildir. Onlar bir bütündür, 
birlikte vardılar ve anlamlılardır. O halde felsefe çatısını ayakta 
tutan sütunlar olan varlık, bilgi ve değerin ayrılığından değil, 
birlikteliğinden ve birbirilerini tamamlayıcılığından bahsetmek 
çok daha makuldür. Felsefenin sadece konuları değil, onun 
yapılma şekilleri olan teorik ve pratik felsefe de birbirinden ayrı 
düşünülemez. Bilmenin yapmadan, yapmanın bilmeden ayrı 
yerlere konumlandırıldığı zeminden felsefe göç eder. Bilmek ve 
yapmak kişiyi olmaya götürür ki o da hikmete karşılık düşer. 
Sadece o değil, ifade olunan yapılma biçimlerinden birisi olan 
pratik sahada karşımıza çıkan ahlak ve siyasetin konumları, 
ahlakın ve siyasetin gayesi olan dünyevi ve uhrevi mutluluğun 
durumu da ayrılık değil, birlik ve bütünlük içinde anlama 
kavuşmaktadır. Felsefe sadece onun varlık sebebi insan için 
anlamlı ve önemlidir. İnsanın fıtratında bilkuvve bulunan ama 
işlevsel hale gelip gelişmesi insanın iradesi ve çabasına bağlı 
olan yetiler de birbirinden yalıtık değerlendirilemez. İnsan aynı 
anda hem akıl, hem vicdan hem de his ve duygu varlığıdır. 
İnsan, bu yetilerden hiçbirisine tek başına indirgenemez. O 
halde insan, tüm bu yetilerin ayrılığında değil, birlikteliğinde 
kendi anlamına sahip olur. Son olarak birlik tezi, insanı yaşam 
dünyasında var kılan, yaşam dünyasını insan için var kılan 
hususlar olan, din, ahlak, hukuk, siyaset ve eğitim alanları için 
de söz konusudur. Dini ahlaktan, ahlakı hukuktan, hukuku 
siyasetten ve hepsini eğitimden ayrı düşünmek, onları uzlaşmaz 
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ve alakasız sahalar olarak görmek, hiçbirisinin görmesi gereken 
işlevi görememelerini beraberinde getirir. O halde insana ve 
varlığa dair ne varsa, onları büyük bir bütünün vazgeçilemez 
önemli parçaları olarak görmek ve her parçanın da yekpare bir 
bütünü meydana getirmek için birlikte var olması gerektiğini 
görebilmek gerekir. Bu çalışma bu çabanın kağıt üzerinde 
tecessüm etmiş hali olacaktır. 
Anahtar kelimeler: felsefe, tevhid, varlık, bilgi, değer, mutluluk, 
ahlak, hukuk, siyaset  
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İSLAM FELSEFESİ AÇISINDAN BİLGİ BÜTÜNLÜĞÜ 

VE GÜNCELLEME 

 
PROF. DR. NURİ ADIGÜZEL 

Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi 
  

ÖZET 
Bu tebliğde bilgi bütünlüğü konusu İslam felsefesi bakış açısıyla 
ve genel olarak bilginin nesnesi ve ona ilişkin anlayıştaki 
değişimin güncellemeyi gerekli kılacağı ön kabulüyle ele 
alınacaktır. Denilebilir ki İslam düşünce ve medeniyeti, yaşamı 
ilgilendiren bütün alanları yüce Allah’ın vahiyle yeniden inşa 
etmesi sonucu kurulan ve daha sonra bu eksende 
Müslümanların oluşturduğu bir düşünce ve medeniyettir. 
İslam’ın çoğu zaman devrimci bir yaklaşımla cahiliyeden kalma 
tevhide aykırı birikimi ortadan kaldırması, dışardan gelen her 
türlü bilgi, düşünce ve yaşantının kuşkuyla hatta bir tepkiyle 
karşılanmasına, dahası ulûmu dahîleye karşı baskın bir 
muhafazakâr eğilimin ortaya çıkmasına yol açmıştır. Bu 
muhafazakâr eğilim insanlığın duygu, düşünce ve yaşam 
alanlarındaki tüm değişimin vahiy perspektifiyle anlaşılması ve 
yorumlanması gereğine vurgu yapan farklı duyarlık 
düzeylerinde bir tutuma dönüşmüştür. Bu tutum mutlak 
anlamda İslam filozofları tarafından meşru kabul edilen 
unsurların red ve inkârına vardırılmadığı sürece sükûtla 
karşılanmıştır. Fakat çoğu zaman vahyî söylem ile vahyin 
kendisinin bir tutulması ve din açısından her yeni olana o 
söylemle karşılık verilmesi ciddi bir sorun oluşturmuş ve sanki 
akıl – vahiy arasında bir çatışma olduğu algısına yol açmıştır. 
Oysa çatışma vahye ilişkin söylemle akıl ve akli olan 
arasındadır. Dolayısıyla Batı medeniyeti eliyle bilginin çağlar 
açıp kapayacak bir hızla geliştirilip sınıflandırılması sonucu 
İslam toplumlarının tamamen uzağında gerçekleşen bu yeni 
duruma paralel olarak İslam kültürü içerisinde parçalanmış 
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gözüken bilginin yeniden bir birliğe kavuşturulması ihtiyacı 
artık çok daha derinden hissedilmektedir. Onun temel, ilke, 
amaç, yöntem ve kavram birliği içerisinde yeniden inşası için 
vahye ilişkin söylemin güncellenme ihtiyacının ele alınması ve 
güncelleştirilmesi kaçınılamaz hale gelmiştir.     
Anahtar sözcükler: İslam felsefesi, vahiy, güncelleme, bilgi 
bütünlüğü, değişim 
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İSLAM MEDENİYETİNDE İRFAN 

 
PROF. DR. AHMET YILDIRIM 

Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi 
ayildirim2000@hotmail.com 

  
ÖZET 
İslam medeniyetini var eden pek çok unsur bulunmaktadır. 
Belki bu unsurların en önemlisi bilgidir. Dolayısıyla, İslam 
Medeniyeti bir ‘ilim’ medeniyeti olduğu kadar, aynı zamanda bir 
‘irfan’ medeniyetidir. Çünkü İslam Medeniyetinin en önemli 
kaynağı olan Kur’an-ı Kerim’in bilgiyi ifade etmede bizlere 
sunduğu en temel iki kavram olan ‘ilim’ ve ‘irfan’ anlamına 
gelen ‘marifet’, birbirinden ayrı ve bağımsız olarak 
düşünülemez. İlimsiz bir irfan, tek başına bizleri maksada 
ulaştıramayacağı gibi, irfana dayanmayan bir ilim de her zaman 
eksik kalmaya mahkûmdur. Bu yüzden bilginin içselleştirilmesi, 
insan derununda bir mana kazanması, hazmedilmesi, pratiğe 
aktarılması, kısaca ilmin irfana dönüşerek gönüllerin kemale 
erdirilmesi gerekmektedir. Nitekim Resûlullah’ın (s.a) ‘Allah’ım 
faydasız bilgiden sana sığınırım.’ (Nesai, İstiaze, 64.) hadisi, 
irfan geleneğimizde ‘İlim, ilim bilmektir. İlim kendin bilmektir. 
Sen kendini bilmezsin ya nice okumaktır?’ şeklinde karşılık 
bulmuştur. Birde din, tarih boyunca farklı zaman ve 
coğrafyalarda farklı şekillerde anlaşılmış ve yorumlanmıştır. Bu 
bağlamda insan ve kültür çeşitliliğine bağlı olarak dinin pek çok 
anlaşılma ve yorumlanma biçiminin ya da dindarlık formunun 
ortaya çıktığı görülmektedir. Bu farklı anlama ve yorumlama 
biçimleri, İslam düşünce geleneğinde Şeriat-Fıkıh, Kelam-
Felsefe ve İrfan-Tasavvuf geleneği olarak sınıflandırabileceğimiz 
yaklaşım biçimlerini ortaya çıkarmıştır. Şeriat-fıkıh geleneği 
dinin zahiri ya da maddi boyutunu, Felsefe-Kelam geleneği akıl 
ya da tefekkür boyutunu, irfan-tasavvuf geleneği ise bâtınî ya da 
metafizik (hikmet) boyutunu düzenleyen ilkeler içerir. Esasen 
dinin tarih boyunca anlaşılıp yaşanması, söz konusu boyutların 
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bütünlüklü biçimde ele alınmasıyla mümkün olmuştur. Çünkü 
fıkıh olmadan dinin emirlerinin anlaşılması, kelam ve felsefe 
olmadan savunulması, irfan geleneği olmadan ise yaşama 
aktarılması zordur.  

Medeniyetimizde olup yaşadığımız gezegende bugün 
insanoğlunun muhtaç olduğu en önemli hususlardan biri, 
yaradanına ve mahlukata karşı nasıl davranacağını öğreten ve 
hayata geçiren irfânî (tecrübî/içselleştirilmiş) bilginin 
eksikliğidir. Günümüzde insanoğlu çokça bilgi sahibi olmasına 
rağmen maalesef mutlu ve huzurlu değildir. Aslında olmayan 
şey bilgi değil, bilginin özünü oluşturan irfan veya marifet 
bilgisinin eksikliğidir. Yani eksik olan Allah’ın rahmeti, şefkati 
ve azameti karşısında insanın kendi çaresizliğini ve eksikliğini 
bilme bilgisidir. Bu yönüyle irfan veya ma’rifet bilgisi nefsi 
tanımaya ve bilmeye yönelik bilgidir, denebilir. İrfan bilgisi 
demek olan bu bilgiyle, insan önce nefsini bilir ve tanır 
nihayetinde de Rabbini bilir ve tanır. Dolayısıyla bu geleneğe 
sahip olan birey, o geleneğin öğrettiği “önce kendini, nefsini bil” 
anlayışıyla hareket eder ve hayatını bu göre şekillendirir. 

Biz de bu tebliğimizde yukarıda çerçevesi ortaya konan konular 
çerçevesinde konu incelenmeye çalışılacak, varılan neticeler ve 
tespitler genel bir değerlendirme ile ortaya konacaktır. 
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KÜLTÜRÜN TEŞEKKÜLÜNDE BILGI 
BÜTÜNLÜĞÜNÜ BOZAN ÇAĞDAŞ İLETIŞIM 

GÜRÜLTÜLERI 

 
BAKİ CAN 

Ege Üniversitesi 
  

 
ÖZET 
Kültürün teşekkülü sürecinde bilgi bütünlüğünü bozan çok 
farklı etkiler bulunmaktadır. Biz bu çalışmamızda diğer farklı 
etkileri göz önünde bulundurmaksızın sadece günümüz 
şartlarında, iletişim aşamasında ortaya çıkan gürültüler 
üzerinde duracağız.  
Günümüz insanının doğal çevre, kullandığı alet, beslenme ve 
barınma alışkanlıklarında meydana gelen değişiklikler iletişim 
kurma biçimi ve imkanlarına da yansımaktadır.  Modern yaşam 
dinamikleri, toplumların birey tabanında iletişim kurma 
imkanlarını bir önceki günden daha kolay ulaşılabilir hale 
getirmektedir.  Özellikle daha önce iletişim kurma sürecinde eş 
zamanlılık söz konusu değilken günümüzde anlık iletişim ve eş 
zamanlılık oldukça önemli hale gelmiştir. Ancak her ne kadar 
profesyonel bir süreç olsa da günümüz iletişim araç ve süreçleri 
beraberinde yeni problemleri de ortaya çıkartmaktadır.  
Günlük hayatta gürültü, genel olarak, kulağa gelen ve bizleri 
rahatsız eden yüksek ses olarak değerlendirilmektedir. İletişim 
bilim/sanat perspektifinden bakıldığında ise en genel anlamı ile 
gürültü, kaynağın oluşturmayı düşündüğü mesajın, hedef 
bireyler tarafından anlamlandırılmasına kadar geçen süreçte 
ortaya çıkan deformasyon sebepleri olarak 
tanımlanabilmektedir. Gürültü ile ortaya çıkan deformasyon, 
kaynaktan alıcı durumundaki hedef kitleye gönderilen 
mesajların anlamlandırılmasını da zorlaştırmaktadır. Bu anlam 
zorluğu da bilgi bütünlüğünün bozulmasına sebebiyet 
vermektedir. Söz konusu negatif etmenler sebebi ile beliren 
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deformasyonun sıfır noktasına çekilmesi mümkün değildir fakat 
azaltılması mümkündür.  
Kültürün teşekkülü veya devamı sürecinde bilgi bütünlüğünü 
bozan çağdaş iletişim gürültülerinin en önemlilerini şu şekilde 
sıralayabiliriz:  
Sanayideki hızlı gelişme ve kontrolsüz şehirleşme:  İnsanların 
yaşam alanlarının farklılaşması ile ortaya çıkan ve insan fıtratına 
uymayan fiziki gürültüler, günlük hayatta bireylerin iletişimleri 
sırasında ürettikleri mesajların işitilmesini zorlaştırır. Şehir 
hayatında yaşamın bir parçası olarak meydana gelen yüksek ses, 
bireylerin sahip oldukları alçak sesleri bastırmakta, ilgiyi 
dağıtmakta ve korunması gereken bilgi bütünlüğünü 
bozmaktadır.  
İletişim araçlarındaki gelişmeler: Bilimin sürekli ilerlemesi ve 
teknolojik yenilklerin meydana getirdiği yeni iletişim 
araçlarının çağdaş alt yapıları günlük hayatımızdaki iletişimi 
kolaylaştırmaktadır. Hedef kitlelere verilmek istenen mesajın 
yeni iletişim araçları ile daha cazip hale getirmektedir fakat 
hedef kitlenin odaklanmasını da zorlaştırmaktadır. Hedef 
kitleler günlük hayatta binlerce bilinçli ya da bilinçsiz mesaja 
maruz kalmaktadır. Bu süreç de hedef kitlelerin odaklanması 
sorununu ortaya çıkartarak günlük hayat dinamkilerinde 
değişikliğe sebep olabilmektedir. Kitle iletişim araçlarını 
yönetenler insanların tutum ve davranışlarını da 
yönlendirmektedir.  
Çağdaş yaşam biçimi: Modern yaşam algısı ve dinamikleri 
bireyleri toplumsal manada yalnızlaştırmaktadır. Bireyler 
gereksiz ya da işine hiç yaramayacak bilgi ve mesajlara maruz 
kalmaktadır. Çağdaş yaşam biçiminin ortaya çıkardığı pozitif 
etkilerin yanı sıra hedef kitlelerin mesaj bombardımanına 
maruz kalması ile birlikte doğru bilgiye doğru yoldan ulaşma 
sorununa da sebep olduğu bilinmektedir. Bireyin ihtiyaç 
duyduğu bilginin tam ve eksiksiz şekilde önem derecesine göre 
birey tarafından ayrıştırılması ve özümsenmesi de bu nedenle 
modern hayat dinamikleri ile çok daha zor hale gelmektedir.  
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Toplumsal yaşam: Bireyler toplumsal yaşamda aynı kamusal 
alanı paylaştıkları bireylerle ortak davranışlarda bulunmaya ve 
bireylerle çatışma haline düşmemeye özen göstermektedir. 
Özellikle Türk soyundan gelenlerde bir lidere bağlılık geleneği 
vardır. Bu nedenle toplumun her seviyedeki ve her 
büyüklükteki katmanında lider öncülüğünde bir toplumsal 
yaşam oluşturulmaktadır. Ancak bireyselleşme süreçleri ile 
birlikte yapay liderler, fenomenler veya ünlüler güç merkezleri 
tarafından seçilip, yetiştirilip ve ambalajlanıp sunulmaktadır.  
İletişim araçları ve kuşaklar: Konvansiyonel iletişim araçları ile 
modern iletişim araçları arasında yer alan teknik farklılık ve bu 
iletişim kanallarının farklı kuşaklar tarafından belirgin şekilde 
farklı yoğunluk içerisinde kullanılması, kültürün teşekkülünde 
ortaya çıkan ve bilgi bütünlüğünü bozan çağdaş iletişim 
gürültüleri arasında yer almaktadır. 
Bütün bu ve buna benzer olgular kültür ve medeniyetimizin 
bilinmesi, anlaşılması ve özümsenip içselleştirilmesini de 
zorlaştırmaktadır. Tahrif edilmemiş ayetler, sahih hadisler ve 
bilimsel gerçeklere dayanan kültürümüzün daha iyi anlaşılması 
ve özümsenmesi için çağdaş iletişim gürültülerinin yönetilmesi 
sürecinin daha etkin kullanılması gerekmektedir. Bu öğeleri 
hayatımızdan tamamen çıkartmanın söz konusu olmadığı ancak 
yalnızca azaltılabildiği de bilinmelidir.  
Anahtar kelimeler: Gürültü, İletişim süreci, bilgi 
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SİYER ARAŞTIRMALARINDA BÜTÜNSEL 

YAKLAŞIMIN ÖNEMİ  

CAFER ACAR 
Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi 

caferacar58@gmail.com 
 
ÖZET 
Siyer, Hz. Peygamber’in hayatını konu edinen bilim dalıdır. 
Siyerin geniş bir kaynak alanı vardır. Hemen hemen bütün 
alanların müktesebatındaki muhteva, Siyerin dolayısıyla tarihin 
malzemesini teşkil edebilmektedir. Özellikle Kur’an ve Hadis 
literatürü Siyer’e bol miktarda malzeme sağlayabilmektedir.  
Siyer alanında doğru bir bilgiye ulaşabilmek için tüm bu 
alanlardaki bilgilerin harmanlanıp yeniden bir kurgu ile inşa 
edilmesi olmazsa olmazdır. Bu işlem, tarihin her döneminde 
toplumun öne çıkarılmasında ihtiyaç olarak algılanan 
muhtevaya çerçeve oluşturacak konuların üretilmesini mümkün 
kılmıştır.  
Bu bildiride Siyer’in konusu olması münasebetiyle Hz. 
Peygamber’in bir sözü bağlamında bütünlük ilkesi göz ardı 
edildiği takdirde ne gibi savrulmaların yaşandığı ele alınacaktır. 
Rivayet “İnsanlarla la ilahe illallah deyinceye kadar savaşmakla 
emrolundum” şeklinde gelen ve kaynaklarda farklı şekillerde yer 
alan haberdir. Savaş şartlarında varid olmuş iken 
Müslümanların kendi iç ilişkilerinin ve ibadetlere dair 
hususların da dâhil edildiği bir fıkıh literatürünün konusu 
olmuştur. Sorunun kaynağında ise rivayeti inceleyen bilginlerin 
bütünsellik ilkesini ihmal etmeleri yatmaktadır. Rivayete 
ravilerin ve müelliflerin aktarım süreçlerinde nasıl etki ettikleri 
de yine rivayet ağacından anlaşılmaktadır.  
Siyer araştırmalarında bütünselliğin sağlanamaması bizi yanlış 
sonuçlara ulaştırabilecektir. İlmi disiplinlerin birbirinden 
tamamen bağımsız olmadığı da göz önüne alınırsa konuyla ilgili 
tüm alan taramalarının ikmalinden sonra gerçeğe yakın 
sonuçlara varmak mümkün olabilecektir. 
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BİLGİ BÜTÜNLÜĞÜ BAĞLAMINDA İLMİN İRFAN 
İLE TEMELLENDİRİLMESİ 

 
YASİN ÇİL 

Diyanet İşleri Başkanlığı 
enveryasin@hotmail.com  

ÖZET 
İnsanın duyu vasıtaları ile elde ettiği veya Allah Tebarek ve 
Teâlâ'nın vahiy yolu ile doğrudan doğruya gönderdiği, içinde 
zan ihtimali bulunmayan ilim terimi, 
İslamî terminolojide "bilgi" kelimesi karşılığında kullanılır. Her 
iki terim de bazen marifet kelimesiyle de yer aldığı vakidir. 
 İlim kavramının yanında çoğu zaman kullanılan marifet 
kavramı, daha hususi bir anlam taşır. 
Seyyid Şerif Cürcânî ilmi: "Gerçeğe ve vakıaya uygun düşen bilgi 
ve kanaat”,“bir şeyi olduğu gibi idrak etmek” ve “nefsin, bir 
şeyin manasına ulaşması” şeklinde üç tanım getirmektedir.  
Ayrıca İlim, kesin olsun veya olmasın kavram (tasavvur) veya 
hüküm olarak mutlak manasıyla idrak etmek şeklinde de 
tanımlanmıştır. 
Demek ki, vakıaya uygun kanaat, bilginin zihinle uyumluluğu 
ve salt tasavvur gibi farklı şekillerde yorumlanabilmektedir.  
Kaynak ve vasıta gibi açılardan birbirinden ayrılmaktadır. 
Bilimin içinde insanın zihinsel, duygusal, kültürel katkıları söz 
konusu olduğundan; bilgiye yön veren zihni yanılmalar, 
duyguyu olumsuzlaştıran, kültürü değersizleştiren dış etkenler 
söz konusudur. bu nedenle bilginin içselleşmesi, kalp ile 
buluşup, vicdanla yoğrularak deruni bir boyut kazanması kısaca 
İslam’ın irfanıyla bütünleşerek pratiğe aktarılması gerektiği 
açıktır. 
İrfan ile yoğrulan ilim erdemliktir. Zira kendini tanımaktır.  
Birçok alanda yenilikler getiren, yaşamı kolaylaştıran, insanın 
ufkunu açan bilimsel çalışmalar günümüzde güven veremez 
hale gelmiş, zira sorun çözmek yerine sorunun bir parçası 
olabilmiştir. Hatta tahrip gücü yüksek, korkutan, geleceği 
tehlikeye atan bir bilimsel gidişattan söz edilebilir. 
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 İrfandan uzak bir bilginin mekanikleşmesi, baskın kültürlerin 
etkisinde kalması, materyalist bir bakış açısıyla üretilmesi, 
dolayısıyla medeniyet kuran öncü vasfını kaybetmesi kaçınılmaz 
olmaktadır. 
Burada sadece başarı ve çıkar odaklı, kalbi bağlantısını 
kopararak değersizleştirilmiş, kalple ilgisi vicdanla bağlantısı 
olan irfanla terbiye edilmemiş bir “nefsi akıl” vardır. Anlaşılan o 
ki ilimsiz bir irfani anlayış eksik olacağı gibi irfandan yoksun 
materyalist akıl yapısıyla üretilen ilmin de felakete yol 
açmayacağının garantisi de yoktur. Âlemlere rahmet Resulü 
Ekrem (sas) “Allah’ım faydasız ilimden sana sığınırım.”  
buyurarak bilginin afetlerinden, ilimin ışığı olan kalbi yaratan 
Allah’a sığınmamızı öğretiyordu. 
“Maddenin kutsallaştığı, mananın unutulmaya yüz tuttuğu, 
bilginin yegâne güç olarak görüldüğü içerisinde bulunduğumuz 
yirmi birinci yüzyılın şu günlerinde, eşyaya, maddeye ve ibretli 
bir şekilde, basiretle bakmayı öngören İslam irfanına olan 
ihtiyacımız her zamankinden daha çoktur.” 
Bilginin kaynağı olan zihne erdemli bir bakış açısı kazandıran 
ve kadim geleneğimiz olan İslam irfanı ile bilgiyi 
temellendirerek, bilginin afetlerinden korunma konusu ele 
alınacaktır. 
Anahtar Kelimeler: İlim, İrfan, Bütünlük, Sahih Bilgi, Başarı 
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İSLAM SİYASETNÂME GELENEĞİNDE MÜKERRER 

BİR BİLGİ: ADALET DAİRESİ  

 
 

İSLAM KAVAS 
Eskişehir Osmangazi Üniversitesi 

islamkavas@gmail.com 
 
ÖZET 
İslam siyasetnâme ve siyaset felsefesi geleneğinin antik İran 
geleneğinden ciddi şekilde etkilendiği bilinen bir gerçektir. Bu 
etkinin en önde gelen ifadelerinden biri ‘Adalet Dairesi’ olarak 
tanımlanan bir deyiştir. Bu deyiş bir döngü halinde devletin 
varlığının hükümdar, asker ve reâyâ gibi sınıflara bağlı 
olduğunu, bunların varlığının ise tarımsal ekonomiye bağlı 
olduğunu, tarımsal ekonominin devamının ve gelişiminin ise 
adalete bağlı olduğunu ifade eder. Dolayısı ile devleti oluşturan 
piramiti tasvir eder ve bu piramiti ayakta tutanın adalet 
olduğunu söyler. Bu deyiş eski İran’dan İslam medeniyetine 
tevârüs etmiştir. Siyasetnâmelerde bir daire şeklinde tasvir 
edildiği için de ‘Adalet Dairesi’ olarak anıla gelmiştir. Zaman 
zaman İslam dünyasında çok saygı duyulan büyük Yunan 
filozofu Aristoteles’e dahi atfedilen ‘Adalet Dairesi’ yüzyıllar 
boyunca İslam siyasetnâmelerinde tekrarlana gelen bir hikmet 
ve bir bilgi olarak yerini almıştır. Bu bildiri de ‘Adalet Dairesi’ ve 
onun İslam siyasetnâmelerindeki yerine dair yabancı tetkiklerin 
de yer aldığı bir sorgulama yapılacaktır. 
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BATI'DA MODERN BİLİM  ANLAYIŞI VE BİLGİ 

BÜTÜNLÜĞÜ  

ÖMER FARUK UĞURLU   
Çankırı Karatekin Üniversitesi 

omerf.ugurlu@gmail.com 
DR. AYDIN KUDAT 

Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi 
 aydinkudat@gmail.com 

ÖZET  
Batı'da 17. ve 18. yüzyıllarda başlayan Aydınlanma hareketiyle 
birlikte bilim ve bilgi anlayışı değişmiştir. Rönesansla başlayan 
geçmişi eleştiri, rasyonel düşünce, hümanizm gibi yeni 
anlayışlar Aydınlanmayla birlikte güçlenerek devam etmiş ve 
modernizme açılan yolun ilk taşları döşenmiştir. Doğaya 
egemen olma, bilgiyi dönüştürme/güç haline getirme, aklı 
merkeze alma, sekülerleşme, Avrupamerkezcilik, hümanist 
ideolojiler bu dönem ve sonrasının temel konuları ve ana 
tartışma başlıkları olmuştur. Değişen metodoloji ve bilgi 
felsefesiyle birlikte doğa keşfedilebilir, anlaşılabilir ve bunun 
sonunda da hükmedilebilir bir kategoriye indirgenirken, 
toplumların da aynı doğa yasaları gibi kendine has yasaları 
olduğu ve bu yasalar tespit edilirse toplumların yönetiminin de 
kolaylıkla sağlanabileceği fikri önem kazanmaya başladı. Doğa 
bilimleri ve sosyal bilimler arasındaki bu ayrışmayla birlikte 
uzmanlaşma ve disiplinleşme artmış, Aydınlanma 
düşüncesinden önce rastlanılmayan doğa bilimi, sosyal bilim, 
insan bilimi gibi bölünmeler ortaya çıkmıştır. Aydınlanma'yla 
başlayan bu dönüşüm, bilginin alt disiplinlere ayrılarak tasnif 
edilmesine sebep olmuş ve her alt disiplinde uzmanlaşma 
ilerleme ve modernleşme fikrinin temel gerekleri olarak 
addedilmiştir.  
Bilginin tasnif edilerek alt disiplinlere ayrılması, sosyal 
bilimlerin temel konuları olan devlet, toplum, siyaset, kültür, 
din gibi alanların birbirinden bağımsız bir şekilde 
incelenmesine ve birbiriyle ilişkili olan bu alanların birbirinden 
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koparılmasına sebep olmuştur. Kaybedilen bu bütünlük algısı 
devlet yönetimini siyasete, toplum bilimlerini sosyolojiye, 
ekonomik faaliyetleri iktisata ve dini çalışmaları da ilahiyat 
bölümlerine indirgemiştir. Bu indirgemeci bakış açısı 
pozitivizmle birlikte yükselerek modernizmin temel 
gereklerinden biri olmuştur 
Modernizmin eleştirisiyle değişen paradigmayla birlikte, 
bilginin parçalanması ve ileri düzeyde uzmanlaşarak 
disiplinlerin birbirinden bağımsız hale getirilmesi eleştirilmeye 
başlanmıştır. Özellikle son yıllarda ortaya çıkan inter-disipliner 
bakış açısı önem kazanmıştır. Bunun yanısıra yeni metod ve 
anlayış biçimleri olan multi-disipliner, trans-disipliner ve çapraz 
disiplinli gibi kavramlar tartışmaya açılmıştır. Bütünsel bir bakış 
açısıyla bilgiyi ele alan bu yaklaşımlar, disiplinler arasında 
işbirliği ve kolektif çalışma prensibi tekrar geliştirerek, sorunları 
daha verimli ve farklı bakış açılarıyla çözmeyi hedeflemektedir. 
Bu çalışmada Batı'nın modern bilim anlayışı Aydınlanma, 
modernizm ve post-modernizm bağlamında ele alındıktan 
sonra son yıllarda akademik çalışmalarda ve bilimsel 
araştırmalarda ilgi gören inter-disipliner çalışmaların mahiyeti 
incelenecektir. Disipler arası çalışma bağlamında multi-
disipliner, trans-disipliner ve çapraz disiplinli gibi yeni 
kavramların analizi yapılacak ve bu yeni kavramların bilgi 
bütünlüğünü sağlamadaki avantaj ve dezavantajları ortaya 
çıkarılmaya çalışılacaktır.  
Anahtar Kelimeler: Batı'nın Modern Bilim Anlayışı, 
İnterdisipliner, Multidisipliner, Transdisipliner, Çaprazdisipliner 
Çalışmalar, Bilgi Bütünlüğü 
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HILFU’L-FUDÛL KURUMUNUN İKTİSADİ 

İNCELEMESİ  

 
PROF. DR. MEHMET BULUT 

İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi (Rektör) 
mehmet.bulut@izu.edu.tr 

 
DR. CEM KORKUT 

Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi 
ckorkut@ybu.edu.tr 

  
ÖZET 
Hılfu’l-Fudûl kurumu, İslâmiyet öncesinde Arap kabilelerin 
kurmuş olduğu önemli kurumlardan birisidir. Bu kurum sadece 
Arapların değil mağdur edilen tüm herkesin haklarını korumaya 
çalışmıştır. Bu kurum insanların iktisadi, sosyal ve ticari hayatta 
mağdur olmaması için düzenleyici bir kurum olarak 
düşünülebilir. Dönemin şartları altında toplumun kendini 
korumak için geliştirmiş olduğu bu kurum ile toplumda güven 
ortamı tesis edilmiştir. İnsanların canlarını, mallarını ve 
namuslarını korumak için yapmış olduğu anlaşmalar ekonomik 
ve ticari hayatın da devamını sağlamıştır. Orta çağda Avrupa’da 
feodalitenin güçlenmesini sağlayan güvensizlik ortamı, Arap 
dünyasında karşılıklı iş birliği anlaşmaları ile aşılmıştır. Bu 
kuruma Hz. Peygamber’in de destek vermesi, bu kurumun 
İslâm toplumlarında piyasayı regüle edici kurumlara yön 
verdiğinin bir göstergesidir. 
İslâm öncesi ve sonrası Arap toplumları, geliştirmiş olduğu 
Hılfu’l-Fudûl gibi anlaşmalar ile dönemin belki de en önemli 
problemi olan güvensizlik sorununu ortadan kaldırmıştır. Bu 
sayede toplumdaki anlaşmazlıkların giderilmesinin yanında 
iktisadi ve ticari ilişkiler devam etmiştir. Dolayısı ile bu 
anlaşmalar yapılır iken sadece ahlâkî bir düzenleme yapılmamış 
tarafların iktisadi olarak da faydalarını artıracakları bir ortam 
ortaya çıkmıştır. Ayrıca taraflar yapmış oldukları anlaşmalar ile 
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güvenlik maliyetlerini minimize etmiştir. Bu çalışmada Hılfu’l-
Fudûl kurumu, bu kurumu ortaya çıkaran etkenler ve sonuçları 
iktisadi bir bakış açısıyla analiz edilecektir. 
Anahtar Kelimeler: Hılfu’l-Fudûl, toplumsal sözleşmeler, işlem 
maliyetleri teorisi, İslamiyet öncesi Arap dünyasında iktisadi ve 
ticari yaşam 
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VERGİDE BİLGİNİN ROLÜ 

 
ÖĞR. GÖR. BURHAN ERDOĞAN 

Giresun Üniversitesi 
burhan.erdogan@giresun.edu.tr 

ÖZET 
Devletler kalkınmak ve onu oluşturan her bir bireyinin 
yarınlarını refah içinde devam ettirebilmek için sosyal, 
ekonomik, kültürel ve sağlık gibi alanlarda onlara destek olmak 
zorundadır. Her devletin bu tür harcamaları karşılayabilmesi 
için bir takım kaynaklardan gelir sağlaması elzemdir, bu 
kaynaklar bazen üretim şeklinde olacağı gibi bizim gibi 
gelişmekte olan ülkelerde vergi şeklinde de olabilmektedir. 
Örneğin ülkemizin 2017 bütçesi içindeki vergi gelirlerinin 
payının %85 olduğunu düşürsek vergi toplamada sağlanması 
gereken bütünlüğün önemi daha net olarak ortaya çıkmaktadır. 
Devletin vergi toplamada hem adaleti sağlaması hem de vergi 
kaybını önlemesi için işletmeleri daha yakından izleme ve 
denetleme için bir takım verileri birlikte ele alması 
gerekmektedir. Tam bu noktada devletin muhasebe bilgi 
sistemleri, hukuki sistemler, denetim mekanizmaları gibi 
unsurları bir bütün olarak ele alması ve bütün bunlar ışığında 
vergi işlemlerini yapması gerekmektedir.  Aksi durumda 
hukuktan ayrı çalışan muhasebe sistemleri ve denetlenmeyen 
işletmeler toplumda karmaşa oluşturacağı gibi toplumu 
oluşturan fertlerin birikimlerinin de korunması noktasında 
problemler meydana getirecektir.  
Bu çalışmamızda devletin vergisel adaleti sağlamak ve topluma 
ihtiyaç duyduğu her alanda destek olabilmesi için vergisel 
adaleti sağlaması gerekmektedir. Bunun en önemli yolu da 
vergiyi ödeyen ve vergiyi toplayan tarafın bilgi sistemlerinin 
birbiri ile uyumlu çalışması ile mümkün olmaktadır. 
Anahtar Kelimeler: Sosyal Bilimler, Vergi, Toplum 
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KİŞİSEL BİLGİ VE TOPLUMSAL BÜTÜNLÜK 

 
DARA VARLI 

Ankara Düşünce ve Araştırma Merkezi 
  

ÖZET 
Yeni bir dünya ve yeni bir yaşam adı altında gelişen batıcıl 
modernite algısı, siyasi, ekonomik, kültürel ve sosyal anlamda 21 
yüzyıl ve geleceğe dönük restorasyonlar sonucunda “Bilgi çağı” 
olarak kendini yeniden tanımlamıştır. 
Bu liberal aklın karşısında ise İslam bireyden topluma ve 
toplumdan bireye dönük olmak kaydıyla denge, denetleme, 
hürriyet, hukuk ve adalet üzerine sistemli bir toplumsallık 
barındıran totalci bir düşünceyi esas almaktadır. 
Liberal aklın öngördüğü realite varlığını, güç ile doğru orantılı 
görmekte ve bu şekilde bireyi ve doğal olarak da toplumu 
modernite kafesi içine almaktadır. İslam ise güç adına oluşan 
kibir üzerinden bir tevazu ortaya çıkarmakla birlikte bu 
denklemin oluşmasına neden olan nefs ve şehvet duygusunu 
terbiye etme ve köreltip toplumsal bir ahlaki kurallar yığını ile 
iyiliğin paydaşlığını savunmaktadır. Bu sebeple bilginin gücü ile 
kuşatılan âdemoğlu, kuşatılmışlık manasında olan Rahmani 
sıfatı ile bilginin ve gücün görünenini değil özünü öğrenmekle 
mükelleftir ve buda bilgiye sahip olmakla orantılıdır. 
Peki, Bilgi nedir ve ne amaçla kullanılmalıdır. Kişinin bilgiye 
olan isteği ve toplumla olan bağı nedir. Bilginin toplumla 
buluşturulmaması adına kendini odak noktası haline getirmek 
nasıl bir durum ortaya çıkarır. Bilgiyi ortaya çıkaran etkenler 
nelerdir. Neden bilgiye ihtiyaç duyarız. Bilgiyi yaşamsallaştıran 
değerler, bilgi ağacı, bilgi ve vahiy, bilginin muhtevası, 
kriminalize edilmiş bilgiler, bilginin ahlaki olma sorunu ve 
ahlaki değerler için kullanımı, bilginin ilimle olan bağı, kişisel 
bilgi ile ortaya çıkması beklenen fayda ve toplumsal değerler 
üzerine kattığı artı değer. Peki, kişinin toplumsal bir varlık 
olması doğallığında bilgisinin de bütünlüklü bir hal almasını 
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doğurmalı mıdır? Ya da kişi-bilgi ve toplum-bilgi bütünlüğü adı 
altında bir denklem kurmak akılcı bir tutum mudur? Acaba, 
Bilgi artı değer olarak görüle bilir mi?  Bu sebeple kişi, bilgi ve 
bilgi bütünlüğü ile oluşan toplumsal mozaik üzerinde bir hayli 
durulası durumdadır. 
Deriz ki, bütünlüklü bilginin hayata iştirak etmesi ya da 
toplumsal bir aklın bireyden topluma dönüşmesi insanda 
derinlik, uzunluk ve hacim meydana getirir. Böylelikle insan 
hacim ile eşrefi mahlûk, derinlik ile akıllı canlı ve uzunluk ile 
kemale ermekte ve dolayısıyla bir canlının mana değeri ortaya 
çıkmaktadır. İşte Hz. Ali’ye ithaf edilen şu değerli söz bu 
noktada bir mihenk taşı gibidir. “İlim bir noktaydı ve cahiller 
onu çoğalttı”.   
Hayatın bireyden topluma ve toplumdan bireye olan akışı ve bu 
akış seyrinde ortaya çıkardığı realite hiçbir şeyin tek başına 
mana, anlam ve değer ortaya çıkaramayacağıdır. Bu sebeple 
insan tek başına nasıl ki, bir anlam taşımıyor ve bu sebeple 
toplumsallığa ihtiyaç duyuyorsa aynı durum bilgi içinde 
geçerliliğini göstermelidir. Bu nedenle bilgide tıpkı insan gibi 
salt bir yer veya bir ayrıcalıklı bölgeye değil tümevarımı ve 
tümden gelimi göz ardı etmeden, bütünlüğü parçalamadan ve 
aynı zamanda kendisini var eden özelliklerini koruyarak da 
varlığını anlamlı bir hale getirebilmelidir. 
İnsan denilen canlının tamamı ve kendini işlevsel kıldığı 
sıfatları göz önüne getirildiğinde ki, bunlar olmazsa 
olmazlarıdır. O zaman bireyin tek başına bir şey ifade etmediği 
ve edemeyeceği açıktır. İnsan sosyal, siyasal, kültürel, hukuki, 
ahlaki, ekonomik ve psikolojik ve sayabileceğimiz birçok 
değerler yığınıyla anılması gereken bir canlıyken bunun bilgi ile 
doğru orantılı olduğunu düşünmemek mümkün değildir.      
Bu durum bilgi ve bütünlüğü ile ilgilide bir sorundur. İlmi, 
bilimden koparmak, toplumsal kültürü, adetleri ve görenekleri 
modernize etme adı altında yok saymak, varlık sebeplerinizi 
görmezden gelmek ve ortaya çıkan anarşi durumu, aileyi bir 
arada tutan değerler, kişiyi kendisiyle ve toplumla buluşturan ve 
yaşamını anlamlı kılan faktörler. Toplumsal sorunlar noktasında 
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ortaya çıkan durum ve insanları bir arada tutan paydalar, siyasi 
politik anlayış ve ideolojilerin yaşamsallaşması, hukuk ve 
adaletin tahakkümü ile yaşanan paydaşlıklar. Yani bireyin ve 
toplumun bu durumlarla olan bağının her hücresi totalci bir 
yaklaşıma muhtaçtır. İşte bu durumlara totalci değil de spesifik 
bir yaklaşım içinde olmak bireysel ve toplumsal kaos 
oluşturmaktan öteye gitmeyecektir.    
İnsan için öncelik sorunsalı maddiyata eğrildiği sürece kendini 
tanımlama ve uygulama sorunu yaşaması kaçınılmazdır. Kendi 
bilgi ağında farkındalığını göremeyen insan güçleneceği ve 
güçlendirmesi gereken özelliğini fark edemeyecek 
ölçüde fakirleşir. Bu eksikliği veya fakirliği madde üzerinden 
güçlenerek kapatmaya çalışsa da dünyadaki amacını 
göremeyecek körlerden, sağırlardan ve kalpsizlerden olarak 
ruhunu bedenden ayırır. 
“İslam tarihsel süreç içerisinde bir “AN” gibidir. Geçmişin eksik 
yönlerini tertiplemiş ve geleceğe olması gerekenleri aktarıp 
kendini anbean insanın ve toplumun aklında, kalbinde, 
vicdanında ve ahlakında yaşatan bir cevher olmuştur. Kim 
onunla bütünleşirse felaha kim de ondan uzaklaşırsa zillete 
düşer.” Bu sebeple bilgi kaosu halinden kurtulmanın tek yolu 
şüphesiz ayette de belirtildiği üzere; Hepiniz, toptan sımsıkı 
Allah'ın ipine sanlınız ve ne parçalayınız ne de parçalanınız. 
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SOSYAL BİLİMLERDE BİLGİYE İBN 

HALDUN BAKIŞ AÇISI  

 
 

KORAY KARABULUT 
Cumhuriyet Üniversitesi 

korayblackcloud@giresun.edu.tr 
ÖZET 
Sosyal bilimler kavramı en geniş anlamıyla insanlar arası 
ilişkileri inceleyen bir bilim dalı olarak tanımlanabilir. Sosyal 
bilimler gruplar içinde oluşan insan etkinliği ve davranışlarıyla 
ilgilenen disiplinleri içerir. Bu alanda geçmişten günümüze 
kadar yapmış olduğu çalışmalarla asırlardır güncelliğini koruyan 
ünlü düşünür İbn Haldun günümüz sosyal bilimlerin alt dalları 
üzerine ve disiplinler arası çok fazla çalışmalar 
gerçekleştirmiştir. İbn Haldun’un günümüz düşünürleri için 
örnek teşkil edebilecek önemli bir özelliği onun yaşadığı 
dönemin bilincinde ve dönemin tanınmış bir ilim âlimi 
olmasıdır. Bu kapsamda 1378 yılında İbn Haldun tarafından 
içerisinde; Tarih, İktisat, Yönetim, Sosyoloji, Siyaset gibi birçok 
sosyal bilimler için temel oluşturan alanların olduğu 
Mukaddime eseri kaleme alınmıştır. Sosyal bilimler açısından 
oldukça önemli olan Mukaddime eserinin tercümesindeki 
eksikliklerden dolayı bazı bölümlerinde kültürel ve bilimsel 
tarihi hakkında bilgi bütünlüğü sağlanamamış ve gerektiği gibi 
incelenememiştir. Sosyal bilimlere, metodolojik bir bütünlük 
olarak bakılmamasında bu yaklaşımların göz ardı edilmesi 
sebep olmuştur. Bu sebeple sosyal bilimlere farklı bir bakış açısı 
getirmek amacıyla İbn Haldun tarafından oluşturulan İlm’ül 
Ümran (Ümran İlmi) ile toplumsal varlık alanları hakkında bilgi 
verirken bu toplumsal varlık alanlarının ispatlanması 
gerekliliğini de vurgulamıştır. Dahası İbn Haldun tarafından 
geliştirilen ümran ilmiyle geçmiş ve gelecek dönemler arasında 
bir köprü kurmuş ve hikmetin bilgisine ulaşmak için çaba 



1ST  INTERNATIONAL SYMPOSIUM ON THE INTEGRITY 
OF KNOWLEDGE IN 

"ISLAMIC CIVILIZATIO N FROM PAST TO FUTUR E" 

 27 

göstermiştir. Çünkü toplumsal varlığı oluşturan kurucu 
unsurlar bu ilmin konusu olacaktır. Mukaddime eserinde yer 
alan bu ilmi anlamaya çalışırken en büyük problem ise İbn 
Haldun’un çalışmasının kendi zamanına göre değil modern 
zamana göre değerlendirme yapılmasıdır. Bu çalışma ile İbn 
Haldun tarafından oluşturulan İlm-ül Ümran biliminin sosyal 
bilimlere olan bütüncül yaklaşımının alanları çizilmeye 
çalışılmıştır. 
 
Anahtar Kelimeler: Sosyal Bilimler, İbn Haldun, Ümran İlmi 
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SEKÜLERLEŞME SÜRECİNİN HİKMET VE İRFAN 

KAVRAMLARI ÜZERİNDEKİ TAHRİBATI 

 
BEDİRHAN DEMİRCİ 
eibedirhan@gmail.com 

 
ABSTRACT  
İnsanoğlu tarih boyunca ihtiyaç ve arzuları çerçevesinde farklı 
arayışlar içerisinde bulunmuş ve kitleler halinde bulundukları 
coğrafyaları aşarak dünyanın farklı bölgelerinde yeni yaşam 
pratikleri geliştirmişlerdir. Coğrafi keşifler, yenilik hareketleri 
ve sonrasında da ortaya çıkan sanayi devrimi ile insanoğlu 
makineyle tanışmış ve madde üzerine kurgulanacak olan sanayi 
toplumlunun ortaya çıkışına kapı aralamıştır. Bunun devamında 
başlayan modernleşmenin sonucu olarak da maddeye rağbet 
artmış, pozitivist bilimlerin ortaya çıkması ve bilimlerin 
ayrışmasının etkisiyle de risâletle gelen bilginin toplumsal 
hayattaki rolü etkisini kaybetmeye başlamıştır. Bu bağlamda 
insan davranışlarında dünyevi eğilimlerin artması ve uhrevi 
eğilimlerin azalması bir modern zaman alışkanlığı olarak 
yaygınlaşmaya başlamıştır. Zaman içerisinde sekülerleşen 
(dünyevileşen) dünya toplumları her şeyi madde ve makine 
merkezli kurgulamaya eğilimli hale gelmişlerdir. 
Bir şeyi yerli yerine koymak ve bir durum karşısında olması 
gerektiği gibi davranış sergilemek olan hikmet ile bilmek, eşya 
bilgisine vâkıf olmak ve varlığın gerçeğine ulaşma arayışı olan 
irfan (mâ’rifet) kavramları modern zamanla birlikte bilgiye 
yaklaşım anlayışındaki kırılmalar nedeniyle farklı formlarda 
anlaşılmaya başlanmış ve bu kavramlar toplumsal hayatta artan 
madde kurgusu ve sekülerizm (dünyevileşme) eğilimi nedeniyle 
sosyal hafızada da içerik bakımından çeşitli tahribatlara maruz 
kalmıştır.  
 
Hikmet ve irfanın tahribatı ilmin zedelenmesine, insanların 
bilmek ile yetinip ameli ciheti terk etmesine (bilginin malûmata 
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dönüşümü), ilme rağbetin azalmasına, ilme ulaşmanın 
yollarının zayıflamasına, âlim ile ilim ehlinin azalmasına ve 
saygı görmemesine, insanların ahlâki ve sosyal meselelere 
çözüm bulma noktasında eksik kalmasına, “olması gereken 
davranış” olarak tanımlanan hikmetli davranışların azalmasına, 
insanların yüzeysel bir hayat sürmesine (mâ’rifet yokluğuna) ve 
dünya ve ahiret dengesinde olaylar karşısında nasıl davranılması 
gerektiğinin unutulmasına sebebiyet vermiştir. Ayrıca fıtrata 
aykırı davranışların ortaya çıkacağı, toplumsal huzur ve barışın 
sağlanması noktasında eksiklikler yaşanacağı, gelişen dünya ve 
teknoloji karşısında nasıl davranılması gerektiği ve çağın 
getirdiği bilgi yığınları arasında doğru bilgiye ulaşmada 
zorlanmalar yaşanacağı da gündemi bir hayli meşgul 
etmektedir. Söz konusu bağlamlar üzerine temellendirilmesi 
amaçlanan bu çalışmada hikmet ve irfan kavramlarının 
toplumsal hafıza ve yaşantıdaki(amel) değişimi ele alınacak ve 
mevcut durumun sebepleri üzerinde durularak çözüm 
önerilerine ulaşılmaya çalışılacaktır. 
Anahtar Kelimeler: Hikmet, İrfan, Sekülerizm, Tahribat 
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BİLGİ BÜTÜNLÜĞÜ YAKLAŞIMI AÇISINDAN 

İLİMLER TASNİFİNİN İNCELENMESİ 

HÜSEYİN CANGÜLOĞLU 
Gazi Üniversitesi 

hcanguloglu@gmail.com 
 
ÖZET 
Bilgi, anlama ve tanımlama kabiliyetine sahip bir varlığın 
kendisi ve dışındaki nesneleri kavrayabilmesi sonucu ortaya 
çıkmaktadır. İlim ise bu kavramanın nasıl yapılacağını yani 
usulünü bize gösterir. Özne ile nesne arasındaki ilişkiyi 
tanımlayan ilim kavramı hem mahiyeti hem de faaliyet alanları 
bakımından çeşitlilik gösterir. İlim mahiyetine göre bilgi, bilim, 
fen, irfan/marifet, hikmet, itikad gibi isimler alır ya da bu 
kavramların yerine kullanılır. Bilgi ile ilim arasındaki temel 
farklılık ise genel-özel olmayla ilgilidir; bilgi tek bir nesneye 
yönelirken ilim ise umumidir (İlhan Kutluer, “İlim”, İstanbul, 
Türkiye Diyanet Vakfı İslam Ansiklopedisi, 2000, XXII, 109.) 
Bu kadar farklı uygulama alanı olan bilgi ve ilim kavramlarının 
bütüncül bir bakışla ve çok yönlü olarak ele alınması şunun için 
gerekir ki bazı hususlar görüş alanının dışında kalmış olmasın. 
Bilgi bütünlüğü, bir konu ele alınırken birçok ilim dalından 
birlikte yararlanılmasını ve bunların birbirleriyle olan 
etkileşimlerinin de gözardı edilmemesi gerektiğini savunan bir 
yaklaşımdır. Bu tanımdan hareketle “bilgi bütünlüğü” 
kavramının üç özelliği öne çıkmaktadır: multidisiplinerlik, 
interdisiplinerlik ve bütüncül yaklaşım. 
Uzmanlaşma ise bir ilimde derinleşmeyi ifade eder ve ilimlerin 
sınıflandırılmasının (tasnifi) bir sonucudur. İlimlerin 
tanımlanması ve sınırlarının belirlenmesi olarak ifade 
edebileceğimiz “ilimler tasnifi” İslam tarihinde de pek çok 
âlimin üzerinde durduğu bir konudur. Bu çalışmada Gazali, 
Farabi, İbn-i Hazm ve Taşköprülüzade Ahmed Efendi’nin 
ilimler tasnifi bilgi bütünlüğü yaklaşımı açısından ele 
alınacaktır. 
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BİLGİ BÜTÜNLÜĞÜ BAĞLAMINDA NİZAMİYE 

MEDRESELERİ GELENEĞİ  VE MODERN AKADEMYA 

MEHMET BULUT 
İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi 

mehmet.bulut@izu.edu.tr 
 

AYDIN KUDAT 
Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi 

akudat@ybu.edu.tr 
ÖZET 
Sözlükte; okumak, anlamak, bilgiyi üretmek paylaşmak ve kalıcı 
hale getirmek için çalışmak anlamına gelen de-re-se (dirâse) 
kökünden bir mekân ismi olan “Medrese”, İslam kültür 
mirasının merkezinde yer almaktadır. Bu mekanlara değer 
kazandıran “tedarüs” ruhudur. Hz. Muhammed s.a.v’in diliyle 
melekler tarafından dahi gıpta edilen ve toplumsal huzur ve 
refahın anahtarı mesabesinde değer atfedilen “tedarüs” kavramı, 
kolektif, katılımcı, karşılıklı ders yapmak ve müzakere yapmak 
suretiyle müşavere ve istişare yoluyla bütünsel bir yaklaşımı 
ortaya koymak, böylece isabetli sonuca oluşmayı içerir. 
Morfolojik olarak işteş ve dönüşlük anlamını içeren “tefâül” 
kalıbında tedârüs, etkileşimsel bilgi aktarımı, paylaşımı yanında 
davranışa dönüştürme anlayışı da içermektedir. Başta sahabe 
nesli olmak üzere selef-i salihîn ilim ve irfan hayatında düstur 
haline getirdiği bu ameliyeyi cihat aşkıyla telakki eden halef 
Müslümanlar, söz konusu amaç için her türlü mekân ve imkânı 
ganimet bilip değerlendirmişlerdir. Hz. Muhammed s.a.v. 
tarafından önce kendi beytinde, sonraları Dârü’l-Erkam’da, 
Hicret gerçekleştikten sonra da Mescid-i Nebevi’nin 
müştemilatında “Suffa” denilen ve medrese fonksiyonunu ifa 
eden ilk mekânlar da inşa edilmiştir. Daha düzenli ve intizamlı 
bir şekilde Nizamiye medreselerinde tecessüm etmiştir. 
Nizamiye medreselerinde ve tedrisatında, her açıdan bir 
bütünlük söz konusudur. Fiziki ve mimari olarak birer külliye 
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olduğu gibi muhteva olarak metot, yöntem, müfredat bidayat ve 
nihayat açısından bütünsellik arz etmektedir.  
1-Mabed, medrese kütüphane vakıf, iaşe ve ibate mekanları gibi 
mekânsal açıdan bir bütünlük arz eder. Medrese, Kütüphane ve 
cami yan yanadır. Bunların yanı başında vakfiyeler vardır. 
Mekansal anlamda bütünlük vardır. Aslında Medine’de Mescid-i 
Nebevi’den başlayan bu gelenek, Endülüs medeniyetinin de 
temelini teşkil etmiştir. Endülüs İslam kültür havzasında 
medrese ile cami aynı mekandadır.  
2-Devlet ile halk, ilmiye ile kalemiye, hoca ile talebe bütünlüğü 
söz konusudur. Nizamiye medreselerinde ilmiye insanı 
yetiştirildiği gibi halkın fikri ve ilmi açıdan bilinçlendirilmesi ve 
devletin ihtiyaç duyduğu idareci ve görevlileri yetiştirilmesi de 
hedeflenmekte idi. 
3- Bağdat medresesi örneğinden hareketle Nizâmiye 
Medresesi’nde ve bu gelenekten beslenen medreselerde dini 
ilimlerde bütünselliği kesp edecek şekilde meşhur on iki ilim 
dalı okutulurdu.  Üretilen bilgi önce paylaşılır, daha sonra 
Nebevi, tecrübi ve bilimsel metotlarla paylaşılan bilginin kalıcı 
hale getirilmesi sağlanırdı.  
4- Medreselerde ilmî paylaşım ve aktarım faaliyetleri genel 
olarak ru be ru yani, yüz yüze ve bire bir gerçekleşirdi. Karşılıklı 
arz ve sema süreciyle paylaşılan bilgi intikalinin doğruluğu 
önemsenirdi. Bu nedenle geribildirim vermek için söz konusu 
olayın üzerinden uzun zaman geçmesini ve geribildirime konu 
olan sonuçların ve duyguların yatışması beklenmezdi. Varsa 
soru ve tereddütler, sıcağı sıcağına paylaşılırdı. Arz ve sema 
metoduyla gerçekleşen geribildirim, intikal edilen bilginin 
sıhhat ve kalıcılığını sağlardı. Ayrıca tedârüs edilen bilgiler, 
kitabî olarak da muhafaza altına alınırdı. Böylece bilgi dörtlü 
kayıt sistemiyle hıfz altına alınırdı. Bu metotta ezber vardır. 
Yorum ve muhakeme vardır. Ancak ezbercilik yoktur. Nizâmiye 
medreseleri dinî ilimlerin yanında sosyal düşünce, idare, felsefe, 
münazara ve edebiyat gibi ilim dallarının gelişmesine önderlik 
etmiş, usul ve kelâm ilimlerinde büyük gelişmeler sağlanmıştır. 
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Nizâmiye Medreselerinde ilim tahsil edenler, İslam 
coğrafyasının farklı bölgelerine dağılmış bunlar aracılığıyla 
büyük gelişmeler gerçekleşmiştir. Kahire, Kayravan, Şenkit gibi 
Afrika’nın kuzeyindeki İslam kültür havzalarında ve Endülüs 
eğitim kurumları bu medreselerden etkilenmiştir. Endülüs 
medeniyetinin temelinde mekânsal açıdan medrese bütünlüğü 
ve bilgi açıdan tedarüs bütünselliği vardır. Günümüzde de bu 
bölgelerde az da olsa gerek klasik anlamda mahdaralarda 
gerekse alimler yetiştirme merkezlerinde olsun söz konusu 
geleneği sürdüren ve bilgi bütünlüğü ruhunu canlı tutan eğitim 
kurumları mevcuttur. 
Salerno, Paris ve Oxford gibi Batı’da kurulan üniversitelerin de 
Nizâmiye medreselerinden etkilendiği söylenmektedir. 
Metodolojik olarak da bu geleneğin izleri batı akademik 
camiasında hala görmek mümkündür. 
Günümüz ilim dünyasındaki aşırı branşlaşma ve sadece belli bir 
alanda ihtisaslaşmanın meselelerin bir bütün olarak görüp 
değerlendirmeyi zorlaştırmakta, doğru muhakeme ve isabetli 
teşhis koymayı zorlaştırmaktadır.  Özellikle son yıllarda ortaya 
çıkan bütünsel bir bakış açısıyla bilgiyi ele almak adına inter-
disipliner bakış bunun yanı sıra yeni metod ve anlayış biçimleri 
olan multi-disipliner, trans-disipliner ve çapraz disiplinli gibi 
kavramlar tartışılırken, kodları medeniyetimizde mevcut 
olduğuna inandığımız İslam kültür havzalarındaki bilgi 
bütünlüğü geleneğinde özellikle Nizamiye medreseleri 
geleneğinde günümüze ışık tutacak tecrübeler mevcuttur. 
 
Anahtar Kelimeler: Medrese, Nizamiye, Medeniyet, Bilgi 
Bütünlüğü 
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MAKÂSID-I ŞERÎ’A BAĞLAMINDA İSLAMİ BİLGİDE 

BÜTÜNCÜL YAKLAŞIMLAR  

FARUK ÇAYKARA 
Gençlik ve Spor Bakanlığı  

ofcaykara@gmail.com 
 
ÖZET 
Bu çalışmada, asr-ı saadetten sonra, söz konusu tümel/bütüncül 
ilke ve değerlerin özellikle usul-u fıkıh alimlerince tespitine 
yönelik gerçekleştirilen çalışmalar araştırılmış ve günümüze 
kadar ulaşmış usul kitapları içerisinde bu konuya ilk defa 
değinen alim Cuveynî'den (v.h.478) başlayıp Şatıbî'ye (v.h.790) 
kadar usulcülerce yapılan bütüncül değerlendirmeler ele 
alınmıştır.   
Bu tarihi süreçte, usûl-u fıkıh alimlerince ulaşılan tümel (küllî) 
gaye ve değerlerin neler olduğu, nasıl bir tasnife tabi 
tutuldukları, hangi metotlarla tespit edildikleri ve bu tümeller 
arasında ne gibi bir hiyerarşi olduğu belirlenmeye çalışılmıştır. 
Yapılan bu araştırmada, usul alimlerinin çoğu tarafından 
benimsenen belirli bazı tümel/bütüncüll gayeler ve külli 
değerlerin de ötesinde, başkaca daha üst değerlerin varlığını 
ileri süren alimler yanında, yeni hedefler ve değerler öneren 
alimler de olduğu tespit edilmiştir. 
Şatıbi ile birlikte makasıd konusunun sistemleştirilmeye 
başlandığı ve kıyas ve ictihat gibi bir çok usul-u fıkıh 
konusunun yanı sıra ahlaki değerlerle de ilişkilendirildiği 
görülmüştür. 
Netice itibariyle, tümel/bütüncül gayeler ve külli hedefler 
(makasıd-ı şerîa) konusunda gerçekte son söz söylenmiş 
değildir. Bugüne kadar belirlenen gayelerin yeniden 
değerlendirilmesi, tasnifi ve bunlara yenilerinin eklenip 
eklenemeyeceği gibi konularda yapılacak yeni çalışmalara 
ihtiyaç duyulmaktadır. 
Anahtar Kelimeler: Makasıd, Bilgi Bütünlüğü, Maslahat, Tümel 
İlkeler, Zaruriyatı Hamse, Beş Külli, Beş Asl 
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DİSİPLİNLER ARASI ÇALIŞMANIN BİR ÖRNEĞİ 
OLARAK  

FETVA KURULLARININ VE KOLEKTİF İCTİHADIN  
İŞLEVSELLİĞİ 

BİLAL ESEN  
Din İşleri Yüksek Kurulu Uzmanı  

bilalesen@hotmail.com 
 
ÖZET 
Son yüzyıllarda görülen hızlı değişimler ve karmaşık hayat 
tarzları, farklı ilim dallarından uzmanların birlikte çalışmalarına 
olan ihtiyacı arttırmıştır. Artık hemen her ülkede kolektif 
çalışmalarla ictihad üreten fetva kurulları bulunmaktadır. Bu 
kurullarda din ilimlerinin yanı sıra tıp ve iktisat gibi alanların 
uzmanları da katkılar sunmaktadırlar. Çağımıza özgü bu ictihad 
yöntemi, bir taraftan bireysel olarak üstesinden gelinemeyecek 
sorunlar karşısında istişare ve yardımlaşmaya dayalı çözümler 
ortaya koyarak sağlıklı sonuçlar elde edilmesine katkı 
sunmaktadır. Diğer yandan ise bu tür bir ictihadın, 
müslümanlar arasında kaybolan otorite boşluğunu doldurmaya 
yönelik bir işlev görmesi ve bireysel fetvalarla Müslüman halkın 
aklını karıştıracak aykırı seslere karşı bir önlem olması 
beklenmektedir. Ne var ki, anılan kurulların nasıl 
yapılandırılacağı, söz konusu faaliyetlerinin klasik ictihad teorisi 
ve fetva usulü bakımından nasıl temellendirileceği ve çalışma 
usullerinin nasıl olması gerektiği gibi sorular henüz tam olarak 
cevaplandırılabilmiş değildir. Vakıada yaşanan bazı problemler 
de anılan kurullara ve kolektif ictihad kavramına karşı çeşitli 
itirazların yükselmesine neden olmaktadır. Bu çalışmada 
kolektif ictihad kavramının klasik ictihad teorisi bakımından 
tahlili amaçlanmış ve çağımız fetva kurullarının taşıdığı bazı 
riskler değerlendirilmiştir. Konuyla ilgili Türkçe çalışmalar yok 
denecek kadar azdır. Bu yüzden kaynaklarımızın çoğu Arap 
ülkelerinde “el-ictihâdü’l-cemâʻî” başlığıyla yapılan 
çalışmalardan oluşmaktadır.   
Anahtar Kelimeler: Fetva kurulları, kolektif ictihad, istişare 
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BİLİM, BATI VE İSLAM 

 
 

SEMİH CEYHAN 
Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi 

sceyhan@ybu.edu.tr 
 

 
 
 
ÖZET 
Batı dünyasında şekillenen modern bilim hakikate ve doğru 
bilgiye ulaşma iddiasını, dini dışarda tutarak gerçekleştirmeye 
çalışmaktadır. Yalnızca nesnel, deney ya da gözleme dayalı 
yöntemlerle doğru bilgiye ulaşılabileceğini iddia etmekte; 
metafiziği ve vahyi bilgiyi kategorik olarak reddetmektedir. Bu 
söylem, dini ve bilimi birbirine zıt ve uyuşamayacak iki ayrı 
olgu olarak değerlendirmektedir. Bu tebliğde, genel kabul 
görmüş olan bu düşünceler eleştirilerek ve modern bilim ile 
İslam’ın bakış açıları karşılaştırmalı olarak tartışılarak, bilimin 
değerlerden bağımsız olamayacağı, İslami değerlerle de bilimin 
mümkün ve gerekli olduğu iddia edilmektedir. 
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TEMEL İSLAMÎ İLİMLERDE BİLGİ 

BÜTÜNLÜĞÜNÜN SAĞLANMASINDA İSLAM 
TARİHİNİN ROLÜ  

 
YASİN YILMAZ 

Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi 
yasinyil_63@hotmail.com 

 
ÖZET 
Günümüz dünyasında bilimler arasında dikey derinleşme 
sağlanırken, yatay bütünlük kaybolmaya başlamıştır. Bu 
doğrultuda bir bilim dalında derinlik kazanan araştırmacı, aynı 
konuyla ilgili diğer disiplinler içerisinde kendisiyle ilgili 
hususları göremeyince uygulamada sıkıntılara düşebilmektedir. 
Söz konusu sıkıntıları İslamî ilimler arasında da görmekteyiz. 
Kendine has özellikleri olan İslam medeniyetinin oluşumunda 
bilgi desteği sağlayan ilimler arasında bilgi bütünlüğünün 
sağlanması ancak vahyin temel alınmasıyla olur.       
İslam medeniyetinin temelinde vahiy vardır ve bunun ilk 
muhatabı da Hz. Peygamber olmuştur. Kur’an-ı Kerim insan 
merkezli olarak hedeflediği İslam medeniyetinin temel 
ilkelerini, ideal insan ve toplum tipini bireysel olarak Hz. 
Muhammed’in (sav) şahsında, toplumsal olarak da Ensar, 
Muhacir ve gayrimüslimlerle ilişkililerinde görmekteyiz. 
Dolayısıyla vahyin yönlendirdiği ilim yoluyla model olan bir 
kültür inşa edilerek büyük bir medeniyetin temellerini atmıştır. 
Yani Allah Kur’an vasıtasıyla gönderdiği elçiyi eğitmiş, manevî 
ve ahlakî idealleri onun şahsında somutlaştırmış ve insanların 
her bakımdan hayranlık duyacakları ve derin bir sevgiyle 
sevebilecekleri ideal tip haline getirmiştir.  
İslam medeniyetinde bilgi bütünlüğünün sağlanmasında en 
temel kaynak Kur’an-ı Kerim ve Hz. Peygamber’in örnek 
hayatıdır. Çünkü İslamî ilimler henüz ortada yok iken bunlar 
mevcuttu. Dolayısıyla Tefsir, hadis, fıkıh ve kelam gibi temel 
İslam bilimlerinin ilk kaynakları da Kur’an-ı Kerim ile onun ilk 
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muhatabı olan Hz. Muhammed’dir. Bundan dolayı İslam 
Tarihi’nin temel konusu olan Hz. Muhammed’in (sav) hayatı 
tam olarak bilinmeden İslamî ilimlerde derinlik kazanmak, 
İslamî disiplinler arasında uyumu sağlamak mümkün değildir. 
İstenilen bilgi bütünlüğünün sağlanması için İslâm’ın temel 
ilimleri olan Tefsir, Hadis, Fıkıh ve Kelam alanlarında araştırma 
yapanların mutlaka Hz. Peygamber’in (sav) hayatını bir bütün 
halinde incelemeleri gereklidir. Çünkü İslam dini onun 
hayatıyla şekillenmiş ve İslam’ın kutsal kitabıyla ilgili olan 
bütün ilimler de onun hayatını ve uygulamalarını temel alarak 
ortaya çıkmıştır. Hz. Peygamber hayatta iken ortaya çıkan yeni 
meseleler ya doğrudan onun tarafından ya da gelen vahiyle 
çözümlenirdi. O’nun vefatından sonra artık yeni meselelere 
doğrudan vahiyle çözüm dönemi bitmişti. Onun yerine âlimler, 
ortaya çıkan yeni durumların çözümüyle ilgili temel kaynaklar 
olan Kur’ân ve Sünnete dayanarak, yorumlar yapmaya 
başladılar.  
Hz. Peygamber’in (sav) vefatından sonra ilerleyen dönemlerde 
İslam âlimlerinin, Kur’an’ı Kerimi temel alarak yaptıkları yeni 
yorumlarla, İslamî ilimler ortaya çıkmaya başlamıştır. Bu 
doğrultuda Kur’ân-ı Kerimi daha iyi anlamak için tefsir, Hz. 
Peygamber’in (sav) söz, fiil ve takrirlerini incelemek ve 
araştırmak için hadis ilmi ortaya çıkmıştır. İtikadî konuları 
Kur’an ve sünnetin ışığında, akıl ve mantık ölçüleri içerisinde 
değerlendiren ve yorumlayan kelam ile İslamî kuralları temel 
kaynaklara göre fetva ile belirleyerek yorumlayan fıkıh gibi 
ilimler doğmuştur. Bu ilimlerin daha iyi anlaşılabilmesi için 
referans olarak Hz. Peygamber’in (sav) hayatından ve 
uygulamalarından bilgi aktarımı da Siyer/İslam Tarihi ilmiyle 
olmuştur. Dolayısıyla Siyer’in ana konusu olan Hz. 
Peygamber’in (sav) hayatının bütün yönlerini derinliğine 
bilemeyen araştırmacıların, Tefsir, Hadis, Fıkıh ve Kelam 
ilimlerinin gerçek mahiyetlerine vakıf olamayacakları gibi 
disiplinler arasında bilgi bütünlüğünü de sağlamaları mümkün 
değildir. Bundan dolayı tebliğimizde İslamî ilimler arasında 
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bilgi bütünlüğünün sağlanmasında İslam Tarihi’nin rolünü 
ortaya koymaya çalışacağız.   
Anahtar Kelimeler: Kur’an-ı Kerim, Hz. Peygamber, İslam 
Tarihi, Tefsir, Hadis, Bilgi bütünlüğü. 
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İHYAU ULUMİ’D-DİN’DE  KEŞF VE İLHAM 

 
PROF. DR. AHMET CAHİD HAKSEVER 

Ankara Üniversitesi 
haksever@ankara.edu.tr 

 
ABDURRAHMAN ELİK 

Ankara Üniversitesi  
ceziri25@gmail.com 

 
 
ÖZET 
Sözlükte perdenin açılmasıyla gizli olanın ortaya çıkması 
manasına gelen keşf ile, bir şeyi yutturup yok etmek anlamına 
gelen ilham, ıstılahta akıl ve duyu yolları dışında kalan tasavvufi 
bilgi edinme yöntemleri için kullanılan birer terimdir.  
Hicri V. aırda yaşamış olan Gazâli, Bağdat Nizamiye Medreseleri 
müderrisliğini yürütürken bir yandan da kelam, felsefe ve 
batınîlik gibi farklı disiplinleri ulaşabildiği en son noktaya kadar 
inceleyerek hakikat arayışını sürdürmüştür. Gazâli bu 
arayışında son olarak tasavvuf ilmini araştırmış, aradığı şeyi, 
tasavvufu hal veçhesiyle yaşayarak bulacağına kani olunca da 
medresedeki görevini bırakarak Bağdat’tan ayrılmış ve inzivaya 
çekilmiştir. En meşhur eseri İhyau Ulumi’d-Din yaklaşık on yıl 
süren bu dönemin bir ürünü olarak ortaya çıkmıştır.  
Gazâli, Tasavvufi bilgi edinme yöntemleri olan keşf ve ilhama 
İhyau Ulumi’d-Din kitabının üçüncü cildinin ‘’kitabu şerhi 
acaibil kalb’’ bölümünde yer verir. Burada kalbi pek çok yönden 
ele alıp inceler. İlme nisbet yönünden kalbi bir aynaya benzeten 
Gazali, kalp aynasını kendisine yansıyacak hakikatleri 
engelleyecek kirlerden arındıranların hakikat bilgisini elde 
edebileceklerini ifade eder.  
Gazâli, İhyau Ulumi’d-Din’de kalbi ilim elde etme yolları 
açısından bir havuza benzetir. Bu havuz dışarıdaki derelerden 
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akıp gelen sularla olduğu gibi bir de havuzun içindeki bir 
kaynaktan da beslenir. Kullandığı bu havuz metaforu ile Gazâli, 
kalbi havuza, duyu organları ile elde edilen bilgileri havuza 
dışarıdan su taşıyan derelere ve keşfî bilgiyi ise havuzun 
altından kaynayıp çıkan suya benzetir. Bu ikinci suyun öncekine 
oranla daha temiz ve berrak olduğunu ifade eden Gazâli dolayısı 
ile keşfi bilginin akıl ve duyu organları aracılığı ile elde edilen 
bilgiden daha sağlam olduğunu savunur. Bununla beraber o, 
akıl ve duyu yoluyla elde edilen bilgileri bütünüyle dışlıyor da 
değildir. 
Bu tebliğde İmam Gazâli’nin İhyau Ulumi’d-Din adlı eserinden 
hareketle onun keşf ve ilhama bakışı, bu tarz bilgiye maruz 
kalmanın epistemik değeri üzerinde durulacaktır. 
Anahtar Kelimeler: Gazali, Keşf, İlham, Ihyau ‘Ulumi'd-Din 
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TASAVVUF ISTILAHINDA “KEŞF” VE “İLHAM” 

TERİMLERİNİN KRONOLOJİK ANALİZİ 

 
MUSTAFA SALİH EDİS 

Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi 
  

ÖZET 
İslam düşüncesinde bilgi edinme yolları hakkında en az bilginin 
tanımı hakkında olduğu gibi muhtelif görüşler mevcuttur. Bu 
görüşleri akıl, duyular vahy ve keşf/ilham olarak dört grupta 
incelemek mümkündür. Mutasavvıflar ise bu konuda keşf ve 
ilhamı tamamlayıcı olduğunu yani bilgi bütünlüğü bağlamında 
gerekli olduğunu deneyimlemişlerdir. Bu minvalde 
Sühreverdi’nin şu beyanı konuyu özetleyecek niteliktedir;  
“tasavvufun evveli ilim, ortası amel, sonu ise Allah vergisidir.” 
Hakikat ve/veya marifete erişim bilgide maksadın hâsılına, bilgi 
bütünlüğüne ve edinilen hakkında itmimnana katkı 
sağlayacaktır. Kronolojik bağlamda ise tasavvuf ıstılahlarında 
keşf ve ilhamın açıklanışı nüans farkları, isim farklılıkları, 
makam ve hal üzerinde ki farklar olarak farklı görüşler ile 
desteklenmiştir. Bu görüşler zamana, coğrafyaya, insanların 
anlayış düzeyine, tecrübelerine, İslam Düşüncesinin 
algılanmasına, ailevi ve sosyal bazı sebeplerden ötürü terimlerin 
evrilmesine, detaylandırılmasına ve yeni anlamda 
kullanılmasına sebep olmaktadır. Ayrıca keşf ve ilham geride 
bırakılan süre içerisinde kazandığı anlamlar bakımından 
eklektik bir biçimde artmış, bir sonraki nesle daha ayrıntılı ifade 
edilmiştir. Bu doğrultuda telif edilen mu’cemlerde terimlerin 
kronolojik sıraya göre farklılaşmaları değerlendirilmeye ve 
anlaşılmaya tâbi tutulacaktır.  
Anahtar Kelimeler: Keşf, İlham, Tasavvuf Sözlükleri.  
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AHMET CEVDET PAŞA’NIN ESERLERİNDE 
BÜTÜNCÜL BAKIŞ  

SAİD EMRE KUMRAL 
Gaziosmanpaşa Üniversitesi 

skumral191@gmail.com 
ÖZET 
Tarihin akışı içerisinde bazı dönemler, kendilerini idrak eden 
bazı şahsiyetlerle birlikte anılmış adeta onlarla özdeşleşmiştir. 
Osmanlı tarihinde de Tanzimat Dönemi için Ahmet Cevdet 
Paşa bu hükmün şümulüne dâhildir denilebilir.  
İlmin farklı dallarındaki tetebbu’ ve tebahhuru neticesinde 
sahip olduğu nazariyeleri, bir metot dâhilinde bütüncül bir 
anlayışla uygulamaya çalışmıştır. Özellikle tarih yazımında; 
tarihçiliği alelade bir belge koleksiyonculuğu olarak 
görmemiştir. Vakıaları mantık mihengine vurmuş ve vardığı 
hakikatleri, vâkıf olduğu belagat ilmi sayesinde sarih bir surette 
aksettirmiştir. 
Devletin muhtelif mevkilerinde 50 seneyi aşan bir hizmette 
bulunmakla birlikte ahir ömrüne kadar ilim tahsili ve tedrisine 
devam etmiş; tarihten fıkha, mantıktan belagate, dil bilgisinden 
astronomiye kadar ilmin farklı alanlarında toplamı otuz cildi 
bulan eserlerle bir dönemi doldurmuştur. Bunun yanında 
Mecelle-i Ahkâm-ı Adliye’nin hazırlanması gibi bazı resmî 
kanunlaştırma faaliyetlerinde ön sırada vazife almıştır.  
Cevdet Paşa, bütün bu çalışmalarında mutaassıp bir tutum 
izlememiştir. Medresede İslamî ilimleri tahsil etmiş olmakla 
beraber, Reşid Paşa’nın konağında siyaset ilmini ve Batı 
fikirlerini öğrenmiştir. Bu suretle Osmanlı Batılılaşması’nın bu 
ilk devrinde, kendisi bir denge unsuru olabilmiştir. 
 Biz bu çalışmamızda Paşa’nın ilmî hayatından ve ilim 
anlayışından yola çıkarak, muhtelif sahalardaki entelektüel 
birikimini, eserlerinde ve faaliyetlerinde bütüncül bir nazarla 
nasıl ele aldığı üzerinde duracağız. 
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HEREVİ ZAVİYESİNDEN TASAVVUFA BÜTÜNCÜL 

BİR BAKIŞ (MEBADİ BÖLÜMÜ - YAKAZA -  
ÖRNEĞİ) 

 
KANİ AYVAZ 

 
ÖZET 
Abdullah Ensâri, 2 Şa'bân 396/ 4 Mayıs 1006’da doğdu. Babası, 
onun eğitim ve terbiyesine özen gösterdi. Evde, babasını ziyaret 
eden Herat'ın büyük ve meşhur âlimlerinin sohbet ve 
feyizlerinden istifade etti. Herevî, insanı dünya ve âhiret 
mutluluğuna kavuşturmayı amaçlayan tasavvufun, İran 
edebiyatındaki önderi ve ilk temsilcilerinden biri olmuş, 
kendinden sonra gelen birçok mutasavvıf, şair ve yazara 
rehberlik etmiş, ileriye sürdüğü görüşleri, günümüze kadar 
geçerliliğini korumuştur.Hayatının son döneminde Belh’de 
kalan Herevî, tefsir çalışmalarını hızlandırmış fakat tefsirini 
tamamlayamamıştır. Herat’a beş kilometre uzaklıktaki 
Gazürgah’da 481/1089 da vefat etmiştir. 
Bir şahsı veya düşünceyi, olayı, hatta medeniyeti anlamak, tahlil 
etmek için; o felsefeyi öncesi ve sonrasıyla tarihi bağlamı 
içerisinde ele almak, birçok yönden irdelemek gerekmektedir. 
Tarihi arka planı, o dönemdeki ilmi, felsefeyi, irfanı, düşünceyi 
değerlendirmeden, o dönemi anlamak, zihniyeti idrak etmek 
mümkün görünmemektedir. Dolayısıyla doğru bir usul ile derin 
bir tahlil yapmak ilmi açıdan kaçınılmazdır. 
Herevî’nin yaşadığı yüzyıl Selçuklular ve Gazneliler arasındaki 
siyâsi çatışmaların hiç eksik olmadığı, bu yüzden de şiddetli 
savaşların yaşandığı; ilâveten Eş’arî, Mu’tezilî, Kerrâmi ve 
Hanbelî tavırların da aynı şiddetle çatıştığı, siyasi otoriteye bağlı 
olarak birbirlerine üstün gelmeye çalıştığı bir dönemdi. XI. 
yüzyıl ehl-i sünnetin bir paradigma hâline geldiği, artık İslami 
ilimlerin ilk tedvin aşamasını geride bıraktığı, eğitimdeki 
kurumlaşmaya paralel olarak mevcut çeşitliliği sistemleştirme 
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çabalarının görüldüğü, felsefe ve mantığın dini ilimlere sirayet 
ettiği, Farsçanın Müslüman kültürü ifade eden bir dil haline 
geldiği, özellikle kelâm ve tasavvufun yeni bir döneme ve üslûba 
doğru evirildiği, yüzyılın sonunda ise Gazâli’nin şahsında 
sembolleşen farklı bir sentezin oluşma imkânı bulduğu bir 
dönemi ifade eder. 
Bu sebepler dolayısıyla Herevî milâdî XI. yüzyıl sonu îtibâriyle 
Horasan bölgesinin en şöhretli Hanbelî temsilcisi sayılmış, 
bunun için de mezhepler arası ilişkiler açısından Herevî ilginç 
bir figüre dönüşerek neredeyse sûfi kişiliği ikinci plana 
düşürülmüştü. Siyasi ve itikadi çalkantıların yoğun olarak 
yaşandığı, tüm dini felsefelerin harmanlandığı, gelişen kelam-
felsefe akımlarının etkin olduğu Herat bölgesinde doğan ve o 
bölgede yetişen Herevî birçok yönden bizlere, tarihe ve 
takipçilerine ışık tutmuştur. O, döneminde de çok iyi bir şairdir, 
yaklaşık on bin beyit şiir ezberlemiştir. Aynı zamanda bir hadis 
hafızıdır. Yaklaşık 300 bin e yakın hadis ezberlemiştir. Hanbeli 
mezhebi mensubudur ve itikadi ve ameli olarak medeniyete 
yeni bir yorum getirmiştir. En çok tebarüz ettiği alan tefsirdir. 
Büyük bir müfessir olan Herevî, kaleme aldığı tefsiri mevcut 
olup bir konuda görüş beyan etmden en az üç yüz tefsire 
baktığını söyler. Özellikle dinî konulara bütüncül bakabilen 
meşhur İslam şahsiyetlerinden biridir. Tasvvufa girmesiyle yeni 
bir boyut kazanmış, tasavvufun en derin ve grift konularına yeni 
bakışlar getirmiş, özellikle vahdet-vücut mevzularında çığır 
açmış, birçok tasavvufî ekole temel teşkil etmiştir. Ayrıca İslama 
ve tasavvufa farklı bir paradigma kazandırmış İslam hukuku 
konusunda İbn teymiye ve bir çok selef alimine öncülük 
etmiştir. Yaşanmadıkça zor anlaşılan bir disiplin olan tasavvufu 
bir ilim dalı olarak sistematize edebilmiş ve konularını bütüncül 
olarak tertipleyebilmiştir. Biz bu çalışmamızda zor bir zamanda, 
tarihe mal olacak ciddi çalışmalar yapmış olan Herevînin 
Menazilü’s-Sâirîn adlı eserini bütüncül yaklaşımı bağlamında 
“mükaddimat-Yakaza örneği” bölümünü tahlil edeceğiz. 
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AHLAKIN ÜRETİM VE TÜKETİME OLAN ETKİSİNE  

BİR BAKIŞ 

 
ADEM KAYADELEN 

Ankara Düşünce ve Araştırma Merkezi 
ÖZET 
Ahlak, Arapça’da hulk/huluk kelimesinin çoğuludur. Kelime 
manası olarak huy, karakter, mizaç gibi manalara gelmektedir.  
Hz. Peygamber (sav) “Ben, ancak güzel ahlakı tamamlamak için 
gönderildim.” demektedir. Diğer yandan Hz. Aişe validemiz, 
Hz. Peygamber’in (sav) ahlakının Kur’an ahlakı olduğunu 
belirtmiştir. Buradan hareketle ahlak kavramı İslam dini için 
önemli kavramlardan birisidir. Özellikle, yaşamın kendisine 
yansıyan yönü itibariyle Hz. Aişe Validemizin Hz. Peygamber 
(sav) hakkında sarf ettiği Kur’an ahlakı önemli bir kavramdır. 
Önemli bir kavramdır çünkü Hz. Peygamber (sav) öncelikle bir 
peygamber olmasının yanında devlet reisi, eş, arkadaştır da. Bu 
vasıfları münasebetiyle özelde kişilerle genelde dış-dünya ile 
iletişim halindedir. O’nun (sav) bu iletişiminde nelere dikkat 
ettiği O’nun (sav) ahlakının yansımaları olsa gerektir.  
Ahlak birçok disiplinin ilgi alanına giren bir kavramdır. Ahlak 
ile ilgili olarak Kelam ve Tasavvuf alimleri çok miktarda fikir 
beyan etmişlerdir. Bu fikirler var olan davranışları/durumları 
açıklaması açısından önemli olduğu kadar kişinin daha ahlaklı 
olması açısından da önemlidir. Çağımızda “hep daha fazlası” 
üzerine kurulu olan global sistemi de kanunlardan, 
yönetmeliklerden daha fazla “Kur’an ahlakı ile ahlaklanmış 
insan”ın düzgün yola sokacağı izahtan varestedir. 
Üretebiliyorsam üretmeliyim ile para benim tüketirim arasına 
sıkışmış bir dünyanın kanunlar tarafından kurtarılamayacağını 
hep beraber izlemekteyiz.  Bu anlatılan durumlardan 
ötürü üretime katkı sağlayan insanın ahlaktan 
soyutlanamayacağı aşikârdır. İnsanın ahlakı kenara koyduğu 
anda dünyada sürdürülebilir bir şeyin kalmayacağı, dünyamızın 
kaynaklarının çok hızlı bir şekilde tükeneceği de aşikârdır. Hz. 
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Peygamber (sav) bu kapsamdaki ahlaki sorumluluğumuzu 
hatırlatarak Ebu Berze’den nakille şöyle demektedir: "Hiçbir kul 
kıyamet gününde ömrünü nerede tükettiğinden, ilmiyle ne gibi 
işler yaptığından, malını nerede kazanıp nerede harcadığından, 
vücudunu nerede yıprattığından hesaba çekilmedikçe yerinden 
kıpırdayamaz." 
Anahtar Kelimeler: Ahlak, üretim, tüketim. 
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OSMANLI MEDRESE TEDRÎSÂTINDA DİNİ 

İLİMLERE HAZIRLAYICI   
BİR ÂLET İLMİ OLARAK  ARAP DİLİNİN ÖNEMİ   

BETÜL CAN 
Selçuk Üniversitesi 

canbetul@gmail.com 
 
ÖZET 
İslâm eğitim geleneğinde, başta İslâm dininin kutsal kitabı olan 
Kur’ân-ı Kerîm’in ve sonrasında Hz. Peygamber’in sözleri olan 
hadislerin dili olması dolayısıyla Arap diline ayrı bir önem ve 
kutsiyet atfedilmiştir. Bu bağlamda İslâm eğitim kurumu olan 
medreselerin eğitim sistemi de, kutsal kitabın referans kabul 
edildiği uzun ve köklü bir telif ve tedris birikimi üzerine 
şekillenmiştir. 
Kur’an-ı Kerim’in ve hadislerin olduğu kadar, medreselerde 
okutulan dinî ilimlere ait eserlerin de dili Arapça olduğundan, 
dini ilimleri anlamak için Arap dilinin öğrenilmesi kaçınılmaz 
bir ön şart halini almıştır. Bu bakımdan diğer bütün ilimlerin 
öğretimine, ancak Arapçanın öğretilmesinden sonra 
geçilebilmiştir. Özellikle dini kaynakların Arap dilinde kaleme 
alınmış olması, dini ilimlere giden yolun bu dilden geçmesi, 
Arapçaya verilen önemi artırmıştır. 
Osmanlı Medreselerinde ilimlerin, iki temel başlık altında 
sınıflandırıldığı görülmektedir. Buna göre naklî/‘âlî/dini ilimler; 
Allah tarafından bildirilen vahiylere dayanır ve tefsir, hadis, 
fıkıh ve kelâm gibi İslâmî ilimleri içine alırken aklî, cüz’î ya da 
âlet ilmi olarak kabul edilen ilimler; İslâmî ilimlere hazırlayıcı 
nitelikte ve onlardan önce okutulan ilimlerdir. Mantık, hendese, 
hesap heyet, hikmet (felsefe) ve Arap dili kapsamında okutulan 
sarf, nahiv, belâgat (me‘âni, bedî‘, beyân), lugat ilmi bu gruba 
dâhil edilir. 
Medrese eğitim sisteminde, öncelikle alt kademelerdeki 
medreselerde somut içerikli âlet ilimlerinin, üst kademedeki 
medreselerde ise ihtisas derslerinden soyut içerikli dinî ilimlerin 
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öğretilmesi ve konuların genelden özele ve somuttan soyuta 
doğru olması, medrese geleneği çerçevesinde okutulan 
derslerin, basitten karmaşığa, genelden özele, somuttan soyuta 
doğru ilerleyen bir program dâhilinde yürütüldüğünün 
göstergesidir. 
Buradan hareketle Osmanlı medreselerinde Arapçanın âlet ilmi 
olarak diğer ilimlere hazırlayıcı olduğu, dinî ilimleri anlamak 
için bir basamak gibi görüldüğünü ve medreselerde ağırlıklı 
olarak okunduğunu söylemek mümkündür. Bir başka deyişle 
Arapça, o dönemde medrese ders müfredatında günümüzdeki 
gibi salt bir yabancı dil öğrenme amacıyla yer almamış; İslâmî 
ilimleri öğrenmek ve kitapları anlayabilmek için bir araç olarak 
kullanılmıştır. 
Bu çalışma, Osmanlı medrese eğitim sistemi içerisinde Arap 
dilinin, dini ilimlerin kapısını açacak bir anahtar vazifesi 
görmesi dolayısıyla sahip olduğu öneme dikkat çekmeyi 
amaçlamaktadır. Böylelikle İslâm medeniyetinde son derece 
sistematik bir öğretim usulü benimsemiş olan medreselerin 
aydınlattığı yolun, günümüz ilim dünyasına ışık tutabilmesi 
mümkün olacaktır. 
Anahtar Kelimeler: Arapça, Medrese, Osmanlı, Âlet İlimleri, 
Dini İlimler. 
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DİNİ İLİMLERİN SAHİH  OLARAK 

ANLAŞILMASINDA GRAMERİN YERİ VE ÖNEMİ 

 
YUNUS ÇAYKARA 

Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi 
 
ÖZET 
Birden fazla tanım ve çerçevesi hakkında kayıtlar bulunan dil 
bilimi bu çalışmamızda şu manada değerlendirilecektir. 
Dil bilimi dillerin yapılarını (dil bilgisi), ve anlamlarını (anlam 
bilimi) inceler. Dil bilgisinin incelenmesi, morfoloji (sözcüklerin 
oluşumu ve değişimi) ve sözdizimini (sözcüklerin ifade veya 
cümle oluşturmak için bir araya getirilmesi ile ilgili kurallar) 
kapsar. 
Dinin temel kaynağı Kuran ve sünnet ile bunların tefsir ve 
yorumu olan dini kültür mirasımızın külliyatı hepsi dil bilim 
kriterlerine göre yazılıdır. Bizim ile bu kültür mirasımız 
arasındaki köprü dil bilimdir. Temel dini metinleri anlamada 
bütün ümmetin ortak kriteri dil bilimdir. Dil bilim dini 
nassların yorum sınırlarını belirler. Yanlış ve keyfi yorumların 
önüne geçer. Bu manada dil bilim geçmişten geleceğe İslam 
Medeniyetinde bilgi bütünlüğünün temel kriteri olmuştur. 
Bizim ana kaynağımız olan Kur’ân-ı Kerim Arapça nazil olduğu 
için, tabii olarak da verilmek istenen bilgiler, ilahî mesajlar 
Arapça kelimelerle ve bu kelimelerin mükemmel 
organizasyonunu, mucize kombinezyonunu (nazım) ifade eden 
bir üslûpla sunulmuştur. Bu sebeple Kur’ân’da yer alan lafızlar, 
sunulmak istenen bilgiyi en iyi şekilde ifade edebilecek; hedefi 
kitlelere ulaştırabilecek bir biçimde özenle seçilmiş ve 
kelimelerin nazmında harikulâde, eşsiz bir dil mantığı 
kullanılmıştır. İşte bu sebeple erken dönemde İslami bilimlere, 
özellikle Kur’ân-ı Kerim’i anlama çalışmaları, modern dönemde 
de yine başta Kur’ân-ı Kerim olmak üzere diğer İslami bilimlere 
dilbilimsel yönelişlerin daha yoğunluk kazandığını ifade etmek 
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mümkündür. Diğer bir deyişle, Kur’ân’ın anlaşılması ve 
yorumlanmasında çeşitli yönelişlerle birlikte, filolojik yorum 
veya dilbilimsel tefsir çalışmalarının da önemli bir fonksiyonu 
bulunmaktadır, denilebilir. Kur’ân’ı daha iyi anlamak ve 
lafızlarının anlam alanlarını doğru tespit edebilmek için 
dilbilimsel çalışmalara ihtiyaç duyulmuştur. Çünkü tefsir 
tarihinde ilimler ve yorumlar açısından Kur’ân’a birçok yöneliş 
mevcuttur. Bunlar tefsirin ilk nüvelerini oluşturmaktadır. Bizler 
yapılan bu yerli ve yabancı kaynaklı çalışmaları da göz önüne 
alarak, özellikle İslami ilimler sahasında dilbilimin ne kadar 
önemli bir yere sahip olduğunu aktarmaya çalışacağız. 
Anahtar Kelimeler: Bilgi bütünlüğü, Dini ilimler, Kültür 
mirasımız, Dil bilim. 
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YABANCI DİL ÖĞRETİMİNDE BÜTÜNCÜL YÖNTEM 

(DİLBİLİMSEL YÖNTEM)  

 
DR. AYDIN KUDAT 

Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi 
 aydinkudat@gmail.com 

 
ÖZET 
Kendi dilbilimini iyi temellendiren diller, ancak evrensel olma 

ve istikbalin dili olma iddiasında bulunabilirler. Dilleri 

bozulmadan geleceğe taşımanın en etkili yolu dilbilimdir.  

Dilbilim, dili geleceğe taşırken onu tahriften korur. Kadim diller 

için bu husus daha da önem arz eder. Meselenin dinî ve tarihi 

boyutu hesaba katıldığında tarihi süreç içerinde jenerasyonlar 

arasında yanlış ve farklı anlam ve yorumların sınırlarını tahdit 

etmek için bu tedbir kaçınılmazdır. Bu bağlamda bir dili doğru 

ve etkin bir şekilde öğrenmede o dilin dilbilimi merkezi 

konumdadır. Gramatik dil öğretimi metodu, dört beceriye 

dönük yapılan dil öğretiminin hepsinde etkili olduğu 

görülmüştür. Arapça dili, bükmeli bir dil olması hasebiyle bu 

metot hem lafız hem şekil üzerinde etkilidir. Bunda fasih 

Arapça’nın iştikak özelliği ve edatların zenginliğin payı 

büyüktür. Sağlam iletişim de gramatik usule göre olur.  

Dil öğretimi çok boyutlu bir fenomendir. Hiçbir eğitim metodu 

ideal bir dil öğretimi için tek başına yeterli olmadığı gibi dilin 
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sadece bir cenahını öğretmek de yeterli değildir.  Bütüncül bir 

yöntem gereklidir. Bu bütünlük içinde pergelin sabit ayağı iyi 

tespit etmek gerekir. Zengin tarih mirasımızdan sahih kanalla 

buluşmak için gramatik ve fasih Arapça pergelin sabit ayağı 

olması gerektiği kanaatindeyiz. 

Modern dil öğretim metotları çok çeşitlendi. Ancak Fasih 

Arapça kendine özgü bir metodu vardır. Diğer diller için verimli 

olan bir metot başka bir dil için aynı sonucu vermeyebilir.  

Batı dilleri için geliştirilen modern metotlar Arapçaya uyarlama 

girişimleri, istenilen sonucu veremediği, dolayısıyla tarihî ve 

tecrübi bilgi birikimimizden istifade etmemiz gerektiğini 

düşünüyoruz. Modern teknik materyal ve imkanlardan 

yararlanalım. Ancak pergelin bir ayağı sabit olmalıdır. Zira 

gündelik pratiği geliştirmek için geliştirilen yöntem ve metotlar 

fasih Arapça için tek başına yeterli değildir.   

Özellikle “topluma dini alanda sahih bilgiye dayalı olarak 

rehberlik amacına matuf olan ilahiyat fakültelerinde temel 

görevi dini metinleri doğru anlayıp yorumlamak olan adayları 

yetiştirirken Silsile…, el-Arabiyyetu…, v.b. gibi dil öğretim 

setleri, ne kadar verimli olduğu sorgulanmalı, verilen emeğe 

karşılık ilahiyat öğrencileri açısından kazanımlarının o oranda 

olup olmadığı yeniden değerlendirilmelidir. Günümüzde her bir 

ilahiyatın ek takviye kurslara neden ihtiyaç duyulmaktadır. 

Bunun adını koymaktan çekinmemelidir. Zira bu gibi yöntemler 
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ortalama iki-üç yüz bin kelimelik diller için geçerli olabilir. 

Ancak on üç milyon civarı kelime haznesine sahip fasih Arapça 

için bunu söylemek ne kadar doğru olabilir. Diğer yandan 

sadece metin okuyabilmek, tercüme yapabilmek ya da dilin 

kurallarını bilmek de o dili bilmek anlamına gelmez. Sahih bir 

öğretim metodu öğrenciye okuduğunu ve dinlediğini anlama, 

kendini sözlü ve yazılı olarak ifade edebilme yetilerini 

kazandırabilmelidir. 

Dilin temel gramatiği mutlaka merkeze alınmalıdır. İyi bir 

morfolojik alt yapı ve edatlara hakimiyet pratiği geliştirmede 

manevra kabiliyeti kazandıracaktır. Türkler için bu yaklaşım 

daha da etkin sonuçlar doğurmaktadır. Zira hala binlerce cevval 

Arapça kelime Türkçenin içinde mevcuttur. Bu çalışmada, söz 

konusu fasih Arapça öğretimi olunca, bazı tespitlerden 

hareketle, öncelikle hangi Arapça, kimler için, ne için ve nasıl 

bir metotla gibi meselenin problematiğini ortaya koymaya ve 

bazı önerileri paylaşmaya çalışacağız. 

-Anahtar Kelimeler: Arapça, Dil, Dilbilim, Yöntem. 
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SAHÎHAYN’IN “KİTÂBÜ’L-İLİM” BÖLÜMLERİNDEKİ 
HADİSLERİN MUHTEVA ANALİZİ VE 

İÇERİKLERİNİN MA‘MER B. RÂŞİD’İN CÂMİ‘İ VE 
MÂLİK B. ENES’İN MUV ATTA’INDAKİ İLGİLİ 

HADİSLERE MUKAYESESİ 

 
DR. FATMA KIZIL 
Yalova Üniversitesi 

fatmakizil@gmail.com 
 
ÖZET 
“Hadis” terimi hicrî I. yüzyılda zaman zaman “ilim” kelimesi ile 

eş anlamlı kullanılmıştır. Bu nedenle meselâ Ebû Hüreyre’nin 

(ö. 58/678) şefaate en fazla mazhar olma mutluğuna erişecek 

kişinin kim olduğuna dair sorusuna Hz. Peygamber’in “Hadise 

iştiyakın nedeniyle bu soruyu senden önce kimsenin 

sormayacağını biliyordum” şeklinde verdiği cevap, bazı 

rivayetlerde “ilme olan iştiyakın nedeniyle” ifadesiyle 

nakledilmiştir. Bu tebliğde hadislerdeki ilim anlayışının yanı 

sıra hadisçilerin ilim anlayışı hakkında bilgi edinmek üzere 

Buhârî (ö. 256/870) ve Müslim’in (d. 256/870) Sahîh’lerindeki 

“Kitâbü’l-İlim” bahislerinde yer alan hadislerin muhtevaları 

analiz edilecektir. Bu amaçla iki musannifin hadis seçimleri 

kadar, tercih ettikleri bâb başlıkları ve hadis sıralamaları da göz 

önünde bulundurulacaktır. İki eserdeki konu ile ilgili hadislerin 

muhteva analizinin ardından hicrî II. ve III. yüzyıl hadis 

âlimlerinin ilim anlayışı arasında bir farklılık olup olmadığını 

tespit etmek üzere hicrî II. yüzyıl hadis eserlerinden Ma‘mer b. 



1ST  INTERNATIONAL SYMPOSIUM ON THE INTEGRITY 
OF KNOWLEDGE IN 

"ISLAMIC CIVILIZATIO N FROM PAST TO FUTUR E" 

 56 

Râşid’in Câmi‘i ve Mâlik b. Enes’in Muvatta’ında ilgili 

bölümlerde yer alan hadislerle Sahîhayn hadisleri 

karşılaştırılacaktır. Karşılaştırma ismi geçen iki grup eser 

üzerinden yürütülecekse de ele alınan hadisler arasında, İslâm 

bilgi teorisinin ele alındığı ilim dalı olması nedeniyle kelâmla 

ilgili eserlerde kendisine atıf yapılanların bulunması 

durumunda, bu eser sahiplerinin söz konusu hadisleri nasıl 

anlayıp yorumladıkları da tebliğe dâhil edilecektir. Tebliğin, 

hadis literatüründe müstakil bir kitap ve kitap bölümü olarak 

“Kitâbü’l-İlim”lerin muhtevalarının yüzyıllara göre kronolojik 

olarak ve mukayeseli inceleneceği çalışmaların ilk adımı olması 

da umulmaktadır. 

Anahtar Kelimeler: Hadis, ilim, Sahîhayn, Ma‘mer b. Râşid, 

Mâlik b. Enes, muhteva analizi. 
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OSMANLIDAN CUMHURİYETE ŞARK MEDRESELERİ 

 
AHMET YILDIZ 

Diyanet İşleri Başkanlığı 
 
ÖZET 
Genelde Medreseler özelde Şark medreseleri, tarihsel olarak, 
Anadolu’nun kökü çok öncelere uzanan insan ve Din anlayışına 
kültürel zemini sağlamış kurumlardır. Günümüzde geleneksel 
medrese olma iddiasındaki kurumların birçoğu, İHL ve İlahiyat 
Fakülteleri gibi sahih dini bilginin sunulduğu resmi alternatifi 
olmaktan çok, bu tür örgün eğitim kurumlarından format 
farklılığı taşıyan, Arapça ağırlıklı yatılı tedrisat kurumlarıdır. 
Toplumsal birlik ve beraberliği ihlal etmeyen eğitim 
yöntemlerine toplumun bakış açısı genelde olumlu olmuştur. 
Yaygın dini anlayışı besleyen bu kurumlardan bazı özellikleri 
haiz olanlar, kendilerine özgü yöntem ve üsluba yapılacak bazı 
ufak katkılarla, gönül coğrafyamızın İslami ilimler alanında 
yetişmiş eleman ihtiyacını destekleyebilecek potansiyele 
sahiptir. Sahih dini bilgi öğretmeleri, ülke aidiyetinden 
kopmamaları ve insan haklarına riayet ettikleri müddetçe bu tür 
teşebbüslere yasal açıdan imkân tanınması, denetimli biçimde 
destek olunması, özellikle de bölge bazında bir ihtiyaçtır.  
İslam tarihinde, temelinde vakıf kültürünün yattığı sivil ağırlıklı 
teşebbüslere, bariz suiistimallere yol açmadıkça, günümüz 
demokratik ülkelerinden çok önce imkân tanınmıştır. Bununla 
beraber dini yönden sahih olduğu kadar toplumsal açıdan daha 
etkili olmaları, pedagojik açıdan daha sağlıklı bir eğitim ve 
öğretim yöntemi geliştirmeleri, iktisadî açıdan daha güvenceli 
bir konuma erişmeleri noktasında çeşitli denetimler sunulabilir. 
Günümüz gençlerinin fikri, dini ve psikolojik sorgulamalarına 
dini rehberlik sunabilecek, güncel ihtiyaçları karşılayabilecek 
müfredat geliştirme gibi hususlarda daha iyiye ulaşmalarını 
sağlamak adına bu kurumlarla ortak çalışmalar yapmak faydalı 
olacaktır.  
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Kamusal mercinin, bu tür ilmi kurumları, müderris, eğitici ve 
yöneticilerin kişisel maddi kaynak sağlamaya ve güncel siyasete 
yönelik bir araç haline getirmemeleri için gerekli tedbirleri 
alması da önem arz etmektedir. Şark medreseleri, toplumsal 
birlik ve beraberliğe katkı sunmaları ve toplumda saygın yer 
edinmiş itibar sahibi kurumlar olmaları hasebiyle bölge için 
önemli bir ihtiyaç olmayı sürdürmektedirler. Şimdilik genel 
olarak tekfir ve ötekileştirmeye yol açmayan söylemlerinin 
devamı için geleneksel medreselerin içsel mekanizma ve 
dinamiklerinin yanı sıra başkanlığımızın rehberliği önem arz 
etmektedir. 
Anahtar Kelimeler: Medrese, Sahih Bilgi, Toplumsal Barış, 
Vakıf 
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EĞİTİM GELENEĞİMİZDE  EZBER METODU 

 
FURKAN GÜNDOĞDU 

Ankara Düşünce ve Araştırma Merkezi 
 
ÖZET 
Eğitim, tarih boyunca toplumları yakından ilgilendiren bir 

başlık olmuştur. İlk eğitim faaliyetlerinin başladığı günden 

günümüze kadar, farklı medeniyetlerde farklı eğitim gelenekleri 

zuhur etmiştir. Her medeniyet müfredatıyla, prensipleriyle, 

disiplin anlayışıyla, kaynaklarıyla ve hususiyetle eğitim 

metotlarıyla birbirinden ayrılmıştır. Metotları hususiyetle 

belirtmemizin sebebi, çalışmamızda bir eğitim metodu olan 

ezber konusunu işleyecek olmamızdır. Ezber sözlük anlamıyla; 

bir şeyi eksiksiz şekilde tekrarlayabilecek seviyede akılda 

tutmak manasını taşımaktadır. Bu seviyede tekrar edebilmenin 

fonksiyonlarını zihnin pratik kullanımı, hafızanın işleyişinin 

sürekliliği olarak tanımlamak mümkündür. Eğitim sürecinde 

kullanımı son derece önemli olan bu iki unsurun işleyişi ve 

gelişimi ezber metoduyla mümkün olmaktadır. Ezber, eğitim 

geleneğimizde önemli bir yere sahip olan ve kuşkusuz eğitim 

tarihimiz incelendiğinde ilk göze çarpan kurum olan 

medreselerin de vazgeçilmez metoduydu. Medreseler asırlarca 

talebelerini bu metotla eğitmiş ve başarıyla nitelikli bireylerin 

yetişmesine öncülük etmiştir. Medrese talebeleri büyük ölçüde 

ezber metoduyla sürdürdükleri eğitim yaşantılarında zihinlerine 
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pratiklik kazandırmış, hafızalarını süreli diri tutmuşlardır. Bu 

metot ile edindikleri tüm bilgiler arasında bir bağ kurmak 

mümkün olmuş ve bunun akabinde bütünlük mevcut olmuştur. 

Modern eğitim sistemleri ezber karşıtlığıyla vaki olmuş, insan 

hafızası geri plana itilmiştir. Tarih boyunca yalnızca 

medreselerde değil, farklı medeniyetlerin eğitim kurumlarında 

da sıkça başvurulan ezber metodu, bugün tüm eğitim 

metotlarında yanlış bir yöntem olarak tabir edilmektedir. Esas 

itibariyle insan hafızasını ve onu besleme yöntemi olan ezberi 

arka plana iterek yanlış yapılmaktadır. Ezbere yüz çevirmenin 

neticesi olarak konuya olan odak yoğunluğunun azalması, 

bilgiler arası bağlantıların kopup bütünlüğün sağlanamaması 

sorunları teşekkül etmektedir. Bireylerin tarihini, dilini, dinini, 

edebiyatını, kültürünü ve geleneklerini en iyi tahlil etmesinin 

yolu ezberden geçmektedir. Ezberin elzem olduğu noktasında 

görüş bildiren İbn-i Haldun, “öğrencinin ilimde en üst seviyeye 

gelmesi, ilmî konularının baştan sona üç kez tekrar edilmesi ile 

olur. Bazıları yaratılışlarındaki özellik ve yetenek sayesinde, 

daha az tekrarla da bu seviyeye ulaşabilmektedir. (İbn Haldun, 

c. 2, s. 1286) ifadeleriyle ezberin önemine dikkat çekmiştir. 

Anahtar Kelimeler: ezber, medrese, eğitim, eğitim metotları, 

bilgi. 

 

 



1ST  INTERNATIONAL SYMPOSIUM ON THE INTEGRITY 
OF KNOWLEDGE IN 

"ISLAMIC CIVILIZATIO N FROM PAST TO FUTUR E" 

 61 

 

نفسي الخطاب نبوي والحديث الكريم القرآن في ال ال  

 
 

برادعي محمد عامر    
بيازيت ميلدر أنقرة  جامعة 

 
    ملخص

 الذي الخطاب على الضوء سيسلط كونه من البحث أهمية تنبع

 وميولها، سماتها ذلك في مراعيا أصنافها، بكل البشرية النفس يحاكي

 الخطاب هو الخطاب الطرح، وهذا في التوازن الوقت نفس في ومحققا

 للنفس فاصيلالت أدق راعيا قد الخطابين هذين أن والنبوي، وسنجد القرآني

.والغلو الشطط عن بعيدا التوازن في والطرح قمة العالج البشرية، فكان  
 

 خطاب في البشر قدرة فوق لكونه فائق، بأنه نصفه أن يمكننا كما 

 الخطابين لهذين اجتمعت فقد لألفضل، دفعها في أو مشاكلها ومعالجة النفس

 لقضاياها حلولال فجاءت ومشاربها، وطباعها النفس بمكنونات اإلحاطة

 حال في لها، المستقبلية الحالة وكذلك لها، اآلني الحال ظرف مراعية

الدافق المعين هذا من باألخذ النفس تلك استمرت  
 

مفتاحية كلمات نبوي – قرآني – فائق – نفسي – خطاب : . 
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العلوم في الشمولي منهج المعرفة  

 
TARIK HUSEYİN 

بيازيت يلدرم أنقرة  جامعة 
 

DR. İBRAHİM LUBBAD 

 
    ملخص

 والقادة العلماء تُْنِتج  العلم فمراكز ، دولة أي في الرئيسة المفاصل هي ؛ والحكم واالدارة العلم مراكز
 القويم االتجاه  نحو البلد دفة  توجه التي هي الحكم ومراكز وسليم، قويم  منهجها  كان إن والمفكرين

 االدرة ومراكز ، رشيد  عقل  هناك كان إن والفنون والقضاء  واالقتصاد السياسة  مجاالت  في  ؛

  وكلها ، حكوماتها مع الشعوب تفاعل عنها ينتج  والتي البالد في السياسية الرؤية تنفذ التي هي

 الباحث:  أوالا :  على والجامعات العلوم مراكز  في  الباحثين تصنيف ويمكن. العلم مراكز الى مستندة
 ، فقدناه احتجناه وإن ، فقط مجاله في  اإلبداع  في  يُفيدُنا فهذا  ؛ دقيق  باختصاص المتخصص

 علم  كل  من جمع باحث فهو ؛( الكشكول) الباحث: ثانياا . العلمية المختبرات في بارع نراه أن ويمكن

 اآلني  الكالم ذات الجماهيرية والخطب المواعظ في يُفيُدنا   متنقل  علمي كشكول  وهو ، يُْغني ال ما 

  تكون ومفكرين  سياسية  طبقة  أو علم طلبة  لنا  يقدم  أن ويمكن السريعة والمقالة ، اآلني للحدث
 قيادية بعقلية استراتيجيين وباحثين مفكرين  لنا ينتج أن يستطيع ال لكنه ، تبعية مرحلية رؤية  لهم

 والمفسرة الساندة والعلوم الحياة  تمجاال  بعلمه المحيط  الشمولي الباحث: ثالثاا . البالد شئون  تدير

 التأثير قاعدة بناء في منه االستفادة يمكن فهذا ؛  علمه  به  يُقَِومَ   ما منها  فأتقن  ، واختصاصه لعلمه

 إلغناء االحداث كل ومن الساندة والعلوم الحياة مجاالت كل من ينتفع أن له فيمكن ، واالنتفاع
 ، الدولي وحتى والسياسي واالجتماعي  العلمي محيطه  على ثيرالتأ في يُْبدع ثم ومن ؛ اختصاصه

  بالعلم المقرون الواقع  يستقرأ  ؛فهو واالستنباط االستقراء  قاعدة  يطبق  أن له يمكن الذي وهو

.  القرار وأصحاب والمفتين والمفكرين  القادة  ينتج الذي هو وهذا ،  للمعضالت  الحلول ويستنبط

 ويمكن ، الصنف هذا من كانوا والفقه واالقتصاد والسياسة العلوم  مجرى غيروا الذين كل: النتيجة
 واالقتصاد   ،  والصحافة ،( القوانين)والتشريعات الشريعة علوم من  العلمية  االختصاصات استقراء

 في يكون العلمي المجال في العمل.  الموسوعي  الشمولي  العالم هو أمامك  ؛ستجده وغيرها والتربية

ا  يكون قد واالختصاص ؛ العلمي والتقدم التطور عملية في اسرع فهو ، االختصاص مجال  اختصاصا

ا   االدارية أو العلمية المؤسسة في ثغرة أي يسد أن ويمكن ؛ محمود أمر وهذا علمي مجال أي في عاما
 المجال يف واالبداع االبتكار اسباب أحد هو العام االختصاص ضمن الدقيق واالختصاص. الفنية أو

 االختصاص،وهذا في العمودي التوجه عليه نطلق أن الينكر،ويمكن وهذا ؛ التقني وباألخص العلمي

 عنه يسد أن اليمكن أنه صحيح ، الفني أو االداري أو العلمي الشاغر يسد أن الصعب من يكون قد

 متقن عام صاصباخت مختص فهو االفقي التوسع مجال وهناك ، مؤسسته فريد يكون قد ألنه ؛ شاغره
 عدا غيره ومجال العلمي مجاله يسد أن له يمكن فهذا دقيق باختصاص واختص ؛ علمه مفردات كل

 هنا ، أخرى بعلوم وتبدع بعلم تختص عقليات ننتج أن استطعنا إن أما. الدقيق االختصاص صاحب

 في القيادي الفكر جإلنتا متميزة علمية كوادر الى ونحتاج العبقرية تظهر وهنا العلمي االبداع يكون

العلمية النهضة عليه يُعََولُ  والذي ؛ الحياة مجاالت كل . 
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كونية بالعلوم القرآني الخطاب عالقة واإلنسانية ال  

 
برادعي محمد عامر  

بيازيت يلدرم أنقرة  جامعة 
 
 
  الملخص

 أهل بأنهم ُعرفوا قوم بلغة نزل وتعالى، سبحانه هللا كالم الكريم القرآن

 أن إال لإلسالم، الجاهلية من وانتقلوا فتغيروا فيهم فأثر والبيان، الفصاحة

 اطالعهم في أسهم متنوعة،  بحضارات واحتكاكهم المسلمين رقعة توسع

 من أفواج دخول ثانية جهة ومن عهدوه، عما مختلف وفكر جديدة علوم على

 الذي مراأل القرآن، فهم في العربية السليقة تلك يملكون ال اإلسالم في البشر

 علمية مناهج وضع إلى بالعلماء دفع مما الكريم، القرآن فهم على أثر

 فنشأت القرآني، الخطاب فهم في هؤالء تساعد وغيرها لغوية ودراسات

 وسالسة وقراءته، فهمه وحسن القرآن في المعنى لخدمة علمية ميادين

 في فعّال دور والناشئة القديمة العلوم لتلك فكان عامة، الناس ألفهام إيصاله

 إشارات طياته في يحمل القرآني الخطاب أن سيما ال القرآني، الخطاب فهم

 على االستدالل سبيل على الموجودة، والمناهج العلوم تلك إلى وتلميحات

ا  سنداا  الناشئة العلوم هذه فكانت وتعالى، سبحانه هللا قدرة ا  حقيقيا  على ومعينا

 والشرح بالتفسير القرآني خطابال تناولت حيث القرآني، الخطاب فهم

ا  بذلك وقدمت نصوصه، وتناول لدراسته ضوابط ووضع  بما له وتفسيراا  فهما

 فإنه الحالي، عصرنا في أما. أفهامهم ومستوى العصر علوم مع يتناسب

 رفد في بدورها أسهمت التي المجاالت، شتى في حقيقية علمية ثورة يشهد

 العلوم تفريع في أسهمت أنها إلى إضافة وتعميقه، القرآني الخطاب فهم

 أن غير مثالا، العلمي كاإلعجاز جديدة ميادين وظهور دراسته، عن الناتجة

 في يكن لم ميادينها وكثرة واإلنسانية الكونية العلوم مجاالت في التنوع هذا

 العلوم، تلك بعض في التناقض منها ألسباب القرآن، فهم على ليساعد مجمله

 ألن أسسها استقرار وعدم توجهاتها، في نهائي قرار إلى بعدُ  تصل لم ألنها

 على تقف تكن لم أي ألصحابها، تتبع وآراء نظرية أسس على قام بعضها
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 تأثير القرآني للخطاب كان لذلك الثابتة، العلوم كشأن وحقيقية ثابتة أرضية

 خالل فمن. بعضها حجة دحض أو بسالمتها، إقراره حيث من بعضها، في

 البحث سيسلط واإلنسانية الكونية والعلوم القرآني الخطاب بين قةالعال هذه

 وكيف القرآني، الخطاب فهم في العلوم دور مبرزاا  القضية هذه على الضوء

 في القرآني الخطاب أثر وكيف ميادينه، وتعميق فهمه تعميق في أسهمت

العلوم لهذه تناولنا . 
 

المفتاحية الكلمات إنسانية – كونية – ومعل – قرآني خطاب – عالقة :    
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ية شامل حياة منهج اإلسالم االسالم شمول  

RIDVAN IBRAHİM 
بيازيت يلدرم أنقرة  جامعة 

 
AYDIN KUDAT 

بيازيت يلدرم أنقرة  جامعة 
 
  الملخص

 فكر وعمران، قأخال وعمل، إيمان وشريعة، عقيدة فهو الحياة، مجاالت لكل شامل تشريع متكامل، منهج اإلسالم

 يكون أن يقبل من المسلمين بين من هناك أن المعقول من هل. واآلخرة الدنيا لسعادة ومعاملة، عبادة وعاطفة،

 منهجه له اإلسالم إن.   مثال االقتصاد في إمامهم ماركس كارل يكون ثم الصالة، في إمامهم هللا رسول محمد

 المنهج ذلك.... الحياة مجاالت كل في الكامل اإلصالحي نهجهوم الكامل، السياسي ومنهجه الكامل االقتصادي

 عدل ودولة، دين هو شامل دين فاإلسالم. اآلخرة في معاده ينسى وال الدنيا، في السعادة لإلنسان يحقق الذي

 هللا أراد سماوي كشرع اإلسالم أن.   هنا بالشمولية ونقصد  .الحياة في شيء كل هو بل وغني، كسب وقضاء،

 الكلية القواعد له فوضع الحياة، شؤون تنظيم و اإلنسان بحاجات يفي أن الشرع هذا من  وتعالى سبحانه يمالحك

 الفرد حياة تنظم التي والنظم والقواعد القوانين أي والزمان، المكان تستوعب أن شأنها من التي العامة واألصول

 لنجاحهم إال بالنهار وفرسان بالليل رهبان بأنهم هللا رسول صحابة ُوِصف وما واألمة، والدولة والمجتمع واألسرة

 التي والمعامالت االجتماعية التكاليف وبين... و وصيام صالة من التعبدية الشعائر بين الربط ذلك تحقيق في

 قلوبهم تزال ال ثم وقيامهم، صالتهم في هلل عبادة ساجدين ليلهم يقضون ، وسلوكياتهم الناس واقع في آثاُرها تَظهر

 العمل ألن" حولهم، من كل يخدم صالحا وسلوكا نافعا عمال نهارهم في الحياة محراب في ساجدة وجوارحهم

 اآلخرة أشواق وبين وشؤونها الدنيا أعمال بين المكمل والتزاوج البديع التناسق يكمن هذا وفي"  عبادة الصالح

 عن الدنيا أبي البن المال إصالح " لدنياه هآخرت ترك من وال آلخرته دنياه ترك من خيركم ليس" وروحانياتها،

 اآلمن للعيش الجماعة وتحتاجها الفرد يحتاجها التي النظم كل القويم الدين هذا في تجد وهكذا.  عنه هللا رضي أنس

 - الرسول فشخصية. اآلخرة في النعيم وجنات هللا برضوان وللفوز الدنيا، في المستقرة الكريمة والحياة الرغيد

ا، وكان أباا، كان - والسالم الصالة عليه - فالرسول الحياة، جوانب كل فيها تمثلت  - والسالم لصالةا عليه  زوجا

 لها فشرع عامة لإلنسانية وبعث الفذ، والمحارب اإلسالم لجيش األعلى القائد وكان ومؤسسها، دولة رئيس وكان

 وكان والسياسية، واألخالقية واالجتماعية واالقتصادية والعبادية العقدية حياتها جوانب كل في يلزمها ما هللا بأمر

 الصالة عليه - صفاته آخر إلى... والرحيم والصابر والزاهد والعابد والمهذب والمعلم والمربي والقاضي المستشار

 وبين والمادية الروحانية بين واآلخرة الدنيا بين تجمع رسالة-1.  الحياة جوانب كل استوعبت التي - والسالم

 الدولة وشؤون األمة وشؤون المجتمع وشؤون األسرة وشؤون الفرد شؤون تشمل رسالة-2  والواقعية المثالية

 الدولة وبناء العام الشأن إلى ويمتد تفاصيلها أدق من اإلنسان حياة ينظم حياة منهج-3. الدولية العالقات وشؤون

 التي التشريعات لإلنسان يقرر حيث. اإلنسان حياة وارأط كل يشمل-4.  العالم دول ببقية الدولية عالقاتها وتنظيم

ا  خلقه من بداية اإلنسانية حقوقه له تحفظ  يشب أن إلى وتنشئته تربيته إلى ورضاعته مولده ثم أمه، بطن في جنينا

ا  األنبياء دين اإلسالم-5. نفسه ورعاية العمل على قادراا  ويُصبح وينشأ  فهو مونمسل أنهم أعلنوا األنبياء فكل. جميعا

 رسالة وليس للعالمين هللا رحمة ألنه األمم لكل دين اإلسالم-6. والمستقبل والحاضر الماضي كله الزمن يَشمل

 قدم حيث واآلخرة الدنيا شؤون استوعب دين-7. كافة للعالمين هو بل وحدهم الشرق ألهل أو لوحدهم للعرب

 واألحكام التفصيالت فقدم. المختلفة مجاالتها في الحياة أمر عليها يستقيم التي العامة والقواعد المناهج

ا  لنا قدم لإلنسان مجهولة كانت التي الغيبيات من الكثير لنا وفسر أجاب اآلخرة أمر وفى.  والتشريعات  تصورا

 وتفصيالته، بمشاهده القيامة يوم إلى القبر إلى الروح خروج كيفية من بداية اآلخرة في االنسان حياة عن كامالا 

النار أو الجنة في النهائي والمستقر األبدية الحياة الى اءانته . 
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