Hutbe, 11.01.19

Aziz Kardeşlerim!

İlmi Amele Dönüştürmek
ط

﴾ٌن اﻟﱣﻠﻪَ ﻋَﺰٖﻳﺰٌ ﻏَُﻔﻮر
ﻤﻮٔا ِا ﱠ
ٰ ﻦ ﻋَِﺒﺎدِِه اﻟُْﻌَﻠ
ْ ﺸﻰ اﻟﱣﻠﻪَ ِﻣ
َ ْﻤﺎ ﻳَﺨ
َ ﴿ِاﻧﱠ
:ﻦ اﻟﱠﻨِﺒﻲﱢ ؐ أﻧﱠﻪُ ﻗَﺎل
ِ ََورُِويَ ﻋ
:ٍﻦ ﺧَ ْﻤﺲ
ْ َﺴﺎٔلَ ﻋ
ْ ُﺣ ﱠﺘﻰ ﻳ
َ ﻋ ْﻨ ِﺪ َر ﱢﺑ ِﻪ
ِ ﻦ
ْ ﻦ آدَ َم َﻳ ْﻮ َم اﻟْ ِﻘ َﻴﺎ َﻣﺔِ ِﻣ
ِ ْﻻ ﺗَﺰُولُ َﻗ َﺪ َﻣﺎ اﺑ
َ »
،ُﺴ َﺒﻪ
َ ﻛ َﺘ
ْ ﻦا
َ ْﻦ ٔاﻳ
ْ  وَ َﻣﺎﻟِﻪِ ِﻣ،ﻼ ُه
َ ْﻦ ﺷَ َﺒﺎﺑِﻪِ ِﻓﻴ َﻤﺎ ٔاﺑ
ْ َ وَﻋ،ﻦ ﻋُ ْﻤﺮِ ِه ِﻓﻴ َﻤﺎ ٔا ْﻓ َﻨﺎ ُه
ْ َﻋ
«ﻤﺎ ﻋَ ِﻠ َﻢ
َ ﻤﻞَ ِﻓﻴ
ِ َ وَ َﻣﺎذَا ﻋ،ُوَ ِﻓﻴ َﻢ ٔاﻧْ َﻔ َﻘﻪ
Muhterem Müminler!
İlim talep etmenin her Müslüman’a farz olduğu1
hepimizce malumdur. Herkese farz olan ilim ise
ilm-i hâldir, yani iman, ahlak, abdest, namaz,
oruç, zekât, hac, nikâh, ticaret gibi dinî ve
dünyevi sorumluluklarımızı ve ihtiyaçlarımızı
yerine getirebilmemiz için gerekli olan hükümler
ve bilgilerdir. Tefsir, hadis usulü, fıkıh usulü ve
kelam ilmi gibi dinî disiplinler ile tıp,
mühendislik, mimarlık ve tarih gibi dünyevi bilgi
alanlarında ihtisas yapmak ise farz-ı kifayedir.
Yani toplumun yeterli bir kısmının bu alanlarda
derinleşmesi, toplumun diğer fertlerinden bu
sorumluluğu düşürür. Buna rağmen söz konusu
ilim bizatihi gaye hâline getirilmemelidir. Zira
ilim araç, amel ise amaçtır.
Muhterem Müslümanlar!
Kur’ân-ı Kerîm’de onlarca ayette, iman edip salih
amel işleyenlerin övülmeleri bu hakikati ayrıca
tekit eder. İlim ile ameli birbirine bağlayan unsur
ise haşyet, yani Allah korkusudur. Yüce Rabbimiz
buyuruyor ki: “Kulları içinde ancak âlimler
Allah’tan (gereğince) korkar. Şüphesiz Allah
mutlak güç sahibidir, çok bağışlayıcıdır.” 2
Sahabeden İbn Abbâs (r.a.) bu âyet-i celîleyi
açıklarken, Allah’tan ancak azametini, ululuğunu
ve sonsuz kudretini bilen kişinin kendisinden
hakkıyla korkabileceğine işaret etmiştir. İlim ile
Allah korkusunun birbirinden ayrılmayacağını
tâbiîn neslin büyüklerinden olan İmam-ı Şâbî de
isabetli bir şekilde vurgulamıştır. Bir kişi ona
“Bana fetva ver, ey âlim!” diye seslenince, kendisi
“Âlim ancak Allah’tan (hakkıyla) korkan
kişidir.” diye karşılık vermiştir.3

Hz. Ali (r.a.)’ın rivayetine göre, bir kişi Resûlullah
’ﷺe gelip “Ey Allah’ın elçisi, cehaletin yükünü
benden ne kaldırır?” diye sordu. Peygamberimiz
 ﷺde: “İlim.” diye cevap verdi. Buna binaen
“Öyle ise ilmin yükünü benden ne kaldırır?” diye
sorduğunda, Peygamberimiz “ ﷺAmel.” 4
buyurup bize aslında veciz bir şekilde istikametin
tarifini vermiş oldu. Bazı âlimlerimizin ifadesiyle:
“İlim bir ağaçtır, amel de onun meyvesi.
İlmiyle amel etmeyen ise âlim sayılmaz.” Sehl
İbn Abdullah isimli âlim ilim-amel ilişkisini şu
şekilde dile getirmiş: “İlmin hepsi dünyalıktır.
Onunla amel etmek ise ahiret içindir.”5 Muâz
İbn Cebel (r.a.) “İstediğiniz kadar ilim sahibi
olun. (İlminizle) amel etmediğiniz müddetçe
Allah sizi onun için mükâfatlandırmaz.” 6
sözüyle bu hakikate ayrıca dikkat çekmiştir. Ebû
Hureyre (r.a.), “Amele geçirilmeyen ilim, Allah
’ﷻnun yolunda harcanmayan bir hazine
gibidir.” 7 diyerek benzer bir tembihte
bulunmuştur.
Değerli Kardeşlerim!
Peygamberimiz ’ﷺin şu uyarısını kesinlikle göz
ardı etmeyelim: “Kıyamet gününde, Âdemoğlu
şu beş şeyden sorguya çekilmeden Rabbinin
(mahkemesinden) bir adım atamaz: Ömrünü
nerede
tükettiğini,
gençliğini
nerede
eskittiğini, malını nereden kazanıp nerede
harcadığını ve öğrendiği ilmiyle neler
yaptığını.” 8 Hiç kuşkusuz, yüce Allah’ın kulları
olarak bütün bu hususlarda kendimizi hesaba
çekmeliyiz. Ama muhtemelen hadisin sonunda
zikredilen ilim-amel meselesi en çok ihmal
ettiğimiz noktaların biridir. Bundan dolayı büyük
sahâbî Ebu’d-Derdâ (r.a.) buyurmuştur ki:
“Rabbimin bana ilk olarak ‘Sen ilim sahibi
idin. İlminle nasıl amel ettin?’ diye
sormasından çok korkuyorum”9
Yüce Mevlamız bizi ilimleriyle amel eden
kullarından eyleyip hesabımızı müyesser eylesin.
Âmin.

Demek ki gerçek ilim, insanı haşyete, yani Allah
korkusuna sevk eden ilimdir. Hakiki haşyet ise
mutlaka kişiyi salih amel işlemeye teşvik eder.
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