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 Bu kitap hiç yayınlanmamı� ya da çe�itli dergilerde ve sempozyum kitapla-
rında yer almı� olan, din-ilim-medeniyet eksenli mak�lelerimin bir araya getirilme-
sinden olu�maktadır. 
 
 Kitabın derlenip toparlanması hayatımın en çetin dönemlerinden birine rast-
ladı. Akkuyu Nükleer Santral ihâlesinde Türkiye Elektrik Üretim �letim A.�. Genel 
Müdürlerine danı�manlık yaptı�ım iki yıllık çileli Ankara mâcerâmın hediyesi olan 
(ve e�er bu süre zarfında geçirdi�im ve ameliyat oldu�um bir epiteliomayı hesaba 
katmazsak) yüksek tansiyon, �eker, angina pectoris sonucu infraktüs ve hepatit yu-
ma�ının sıkıntılarından kurtulma�a çalı�ırken, gene o dönemde günde 14 ilâ 20 saat 
boyunca aktif ekranlı olmayan bir dizüstü bilgisayarı ile me�gûl olmamın sonucu ol-
sa gerek, sa� gözümde had derecede retina yırtılmaları olu�tu. Gözümü kaybetmeme 
ramak kalmı�ken imdâdıma yeti�en Doç.Dr. Emrullah Ta�ındı ve Doç.Dr. Dilâver 
Er�anlı beylerin sabırlı himmetleri sâyesinde ve 2 ayda 12 ameliyat sonunda nekahat 
dönemine girebildim. 6 ay kadar sonra geçirece�im �n�âall�h son bir ameliyattan 
sonra gözümün normal görü�üne avdet edece�ini kuvvetle ümid etmekteyiz. 
 
 Bu son iki ay zarfında Cenâb-ı Hakk'ın lûtf-u keremiyle, tek gözle bile olsa, 
"Portreler, Hâtıralar...", "Ah �u Atom'dan Neler Çektim?"1 ba�lıklı kitaplarımdan 
sonra bu kitabı da derleyip toparlayabilmi� olmaktan dolayı mutluyum. 
 
 Bu kitapları yazma ve çilelerime de sabırla katlanma gücünü veren Cenâb-ı 
Rabbü-l Âlemiyn'e gerekti�i gibi hamd ve �ükürden âcizim. Bu rahatsızlıklarımda ve 
ameliyatlarımda sabırları, �efkatleri ve muhabbetleriyle bana hem maddeten ve hem 
de mânen destek olmu� olan muhterem e�im Gülsen hanıma ve sevgili kızlarım Fezâ 
ile Râbia'ya kar�ılı�ını veremeyece�im kadar çok �ey borçluyum. 
 

Bu kitabımı sabır ve hazâkatlerine mazhar oldu�um Doç.Dr. Emrullah Ta�ın-
dı ve Doç.Dr. Dilâver Er�anlı beyler ile Veni Vidi Göz Sa�lı�ı Merkezi'nin bütün 
personeline kendilerine duydu�um minnetin ve dostu�un bir hâtırası olarak hörmet 
ve muhabbetlerimle ithaf ediyorum. 
 
 
Prof.Dr. Ahmed Yüksel Özemre 
Üsküdar, 24 Nisan 2001 

�
�
�
�

                                                      
1  Kubbealtı Ne�riyatı tarafından basılmaktadır. 
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Kur'ân Açısından Vahiy 
 
 Akl'ın ve Vahy'in mâhiyetleri hakkında kesin (yakîn) ve objektif bir bilgi e-
dinmeye yönelik bir gayretin herkesi tatmin edebilecek sonuçlar vermesi mümkün 
de�ildir. Buna kar�ılık, bunların ortaya koydukları sonuçlar hakkında tefekkür etmek 
daha temkinli ve daha isâbetli bir tutum olarak ortaya çıkmaktadır. Ben de bu tebli-
�imde rivâyetlere (yâni hadîslerin ve tasavvufî çevrelerin bu konudaki haberlerine) 
îtibar etmeden, yalnızca Kur'ân çerçevesi içinde kalarak vahyin epistemik de�erini 
ortaya koyma�a çalı�aca�ım. 
 
 Vahiy, Cenâb-ı Rabbü'l-Âlemiyn'in emir ve haberlerini (III/44) mahlûk�ta 
iletme tarzıdır. Vahyin sonucu Rabb'den iletilen bir bilgidir. Bu bilgi diskürsif yâni 
akla dayanan bir bilgi de�il fakat zaman zaman "aklın isâbetle ve dirâyetle kullanıl-
masını" da tavsiye eden bir bilgidir. Vahiy bir bilgi iletme tarzı oldu�undan iletilen 
bilginin kayna�ı de�il yalnızca aracısıdır. Bu bilginin kayna�ı bizzât, Aliym ismini 
zâtına lâyık görmü� olan Cenâb-ı Rabbü'l-Âlemiyn'dir.  
 

Be�er söz konusu oldu�unda böyle bir bilgi, vahiy yoluyla, ya 1) bir perde 
ardından3 , ya da 2) Rabb'in irsâl etti�i bir resûl aracılı�ıyla iletilir (XLII/ 51). Fa-
kat Rabb: Gökler'e de (XLI/12), Arz'a da (XCIX/5), meleklere de (VIII/ 12), Hz. �-
sâ'nın Havârîler'ine de (V/111), Hz. Mûsâ'nın annesine de (XX/38) ve bal arısına da 
vahyetmi�tir (XVI/68). 

 
Vahyedildi�i esnâda vahyin muhâtabı olan, vahyin muhtevâsını tebli� etme-

dikçe bir üçüncü �ahıs bu muhtevânın ne oldu�unu bilemez; yâni vahiy, Rabb ile ku-
lu arasında ve muhtevâsı açısından (e�er vahyi getiren melek varsa, onun dı�ında) bir 
üçüncü �ahsın bu ileti�imi payla�masına imkân vermeyen bir gizlilikte cereyân eder. 
Bundan dolayıdır ki Cenâb-ı Rabbü'l-Âlemiyn'in emir ve haberlerini mahlûk�ta ilet-
me tarzı olan vahiy, payla�ılması mümkün olmayan sübjektif bir hâdisedir. Bu hâdi-
seyi ya�amamı� bir kimsenin vahyin realitesini ya da vahyin ta�ıdı�ı bilgilerin men-
�eini kabûl ya da reddetmesinin objektif bir dayana�ı bulunmaz. Bununla beraber 
vahyin varlı�ına ve bu kanalla gelen bilginin do�rulu�una îman her müslümana farz-
dır. 

 
Vahyin muhâtabı, e�er bunun vahiy oldu�unu idrâk etmi�se, bunun sâdık bir 

bilgi iletim tarzı oldu�unun yâni Allah'ın mekrinin (Mekrullah'ın) dı�ında bulunan 

                                                      
2  Gazeteciler ve Yazarlar Vakfı'nın II. Abant Toplantısı'nda (9-10 Temmuz 1999) ça�rılı tebli� olarak 
takdîm edilmi�tir. Ayrıca "Umran" dergisinin Eylûl 1999 târihli 61. sayısında s.46-48'de yayınlanmı�-
tır. 
3 Bu tebli�imde, sözümün ba�ında çizmi� oldu�um çerçevenin dı�ına çıkmamak için, perde'yi seman-
tik olarak incelemekden de imtinâ ediyorum. 
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bir sürece tâbî oldu�unun da idrâkindedir. Bu bakımdan vahiy ilâhî bilginin en emîn, 
ve en sâdık aktarım tarzıdır. Ayrıca, her �eyi bilen (yâni Alîm olan) Rabb'ın kuluna 
iletti�i vahiy kaderin dı�ında da de�ildir (LIV/49, XI/6, XXVII/75). 

 
Bu açıdan bakıldı�ında vahiy, be�er için, yalnızca bir inanç meselesidir; ken-

disini bizzarûre kabûl ettirtmek gibi bir vasfı yoktur. Nitekim Hz. �sâ'ya gelen vahyi 
Yahudiler, Hz. Muhammed'e gelen vahyi de Yahudiler, Hıristiyanlar ve Mü�rikler 
reddetmi�lerdir. Kur'ân (XVIII/ 57'de) Rabb'in âyetleri kendisine hatırlatıldı�ı hâlde 
onlara sırt çevirenlerden daha zâlim kimse olmadı�ını beyân etmektedir. Be�erin bu 
zâlimli�i kendi nefsinden kaynaklanmaktadır. Çünkü nefis  kötülü�ü emreder (XI-
I/53). 

 
Nefis sâhibi kimselerden ancak kendisine hidâyet lûtfedilmi� olanlar vahyi 

tasdîk edip muhtevâsına uyarlar. Rabb'ın "Âdem'e secde edilmesi" hakkındaki emri 
�blîs'e eri�ince o, bunun apaçık bir vahiy oldu�unu idrâk etmemi� oldu�u gibi bu em-
re icâbet de etmemi�tir. Ezeldenberi, kendisine apaçık vahiy geldi�i hâlde buna icâ-
bet etmeyen ve ba� kaldıran tek fert �blîs olmu�tur. Hiçbir peygamberin, hiçbir mele-
�in, di�erlerinin ve bal arısının Rabb'in vahyine icâbet etmedi�i görülmemi�tir. 

 
Kur'ân Açısından Akıl 
 
 Vahyin Rabb'den kuluna bir bilgi iletim tarzı olmasına kar�ılık akıl kulun 
kendi kendine bir bilgi edinim tarzıdır. Be�er: 1) vahiy söz konusu oldu�unda mef'ul 
(edilgen), 2) akıl söz konusu oldu�unda ise fâildir (etkendir). Akıl: 1) vehim, 2) ha-
yâl, ve 3) mantık'a yataklık eden bir substratum'dur; yâni bu üç unsuru tahrik ve ko-
ordine eden bir çe�it  heyulâ'dır. Akıl bu üç unsur aracılı�ıyla (e�yâ, kavram, his gibi) 
her türlü nesne  ve bu nesnelerin zihnimizde te�ekkül eden temsilleri arasında: 1) se-
çim, 2) sıralama, 3) yön, 4) boyut, 5) terkîb, 6) tahlîl esaslarına, ve 7) mantık kuralla-
rına göre kategoriler ihdâs etmek ve bu kategorileri yeni nesneler olarak idrâk etmek 
yoluyla bilgi üretir; üretmi� oldu�u bilgilerden hareketle de çe�itli yöntemler ihdâs 
edip bunları uygulayarak yeni bilgiler üretir. Bu bir ontolojik süreçtir. Üretilen bilgi-
lerin gerçe�e uygun olup olmamaları ise, burada de�inmeyecek oldu�umuz, yakla-
�ılması da çözümü de çok daha zor olan epistemolojik bir meseledir. 
 
 Bütün bunlar ilâhî men�eli bilgi iletim tarzı olan vahiy ile be�erî men�eli bil-
gi edinim tarzı olan aklın: 1) mâhiyetlerinin, 2) tezâhürlerinin ve 3) ilettikleri bilgile-
rin men�elerinin ne kadar farklı oldu�una ve vahiy ile aklın hiçbir �ekilde özde� ya 
da e�anlamlı (müterâdif) olarak alınamıyaca�ına ve özellikle de "vahyi veren de alan 
da akıldır" gibi bir iddianın gerçe�i yansıtmadı�ına4 yeterince ı�ık tutmaktadır. 
 
 Cenâb-ı Rabbü'l-Âlemiyn: "Ve andolsun ki Biz, e�er dilersek, sana vahyet-
ti�imizi izâle etme�e de muktedîriz; sonra Biz'e kar�ı kendine bir vekîl de  (yardımcı 
da) bulamazsın" (XVII/86) beyânıyla 1) Hz. Peygamber'e vahyetti�ini kendisine u-
nutturma�a da muktedîr oldu�unu, ve 2) unutulan vahyedilmi� bilgiyi Peygamber'in 
                                                      
4  Gazeteciler ve Yazarlar Vakfı Abant Toplantıları 1/�slâm Ve Lâiklik, Editörü: Mehmet Gündem, s. 
84, �stanbul 1998. 
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ihyâ ve ibk� etmesi için kendisine akıl dâhil hiçbir �eyin yardımcı olamıyaca�ını î-
kaz etmektedir. Bu âyet vahyedilen bilgiye akıl yürütmek yoluyla denk olacak bir 
bilgi elde etmenin mümkün olmadı�ının da delîlidir. 
 
 Kur'ân-ı Kerîm'de akl'ın: 1) dü�ünmek için, 2) ibret almak için, 3) ö�üt almak 
için, 4) hidâyete ermek için, 5) cehâlette kalmamak için, 6) (gönül yönünden) kör, 
sa�ır ve dilsiz olmamak için, ve özellikle de 7) Kur'ân'ın mânâsının anla�ılması için 
ne kıymetli ve olmazsa-olmaz bir yardımcı oldu�una dair pekçok âyet vardır. (Mese-
lâ, bakınız: XIV/52, XXXVIII/29, XX/54 ve 128, XXVIII/51, XXXIX/21, LVII/ 17, 
XXXIX/17-18, II/171-172, XII/2, XLIII/2, XLIV/58). 
 
 Bütün bu âyetler aklın önemini vurgulamaktadırlar. Gerçekten de Rabb'ü-l 
Âlemiyn'e l�yıkı vechile kulluk edebilmek için Kur'ân'ın ne buyurdu�unu bilmek, ne-
leri yapmak ve nelerden kaçınmak gerekti�ini anlamak ve temyiz etmek gerekir. Bu 
idrâk ve temyiz ise yalnızca akl'ın aracılı�ıyla olur. �u hâlde bütün bu âyet-i kerîme-
lerden: "Kur'ân'ı tetkik ederken aklını kullanmak her müslümana farzdır" sonucu 
çıkmaktadır. 
 

Ancak �una dikkat etmelidir ki akıl iki türlü kullanılabilir. Biri insanı felâkete, 
di�eri ise hakikatların ke�fine sevkedebilir. E�er insan aklını, onun her �eyden üstün 
ve her �eyin akla musahhar oldu�u vehmiyle kullanırsa bu vehimdeki gizli �irk ona 
felâket getirir. E�er aklını usûlüne ve Kur'ân'ın rûhuna uygun olarak "aklın asl� hü-
kümrân olmadı�ı, aksine, Hakk'ı (Gerçe�i) fehm, idrâk, temyiz ve teslim etmek yö-
nünden ancak ve ancak hâdim olabilece�inin idrâki" ile kullanırsa, bu da onu 
hakîkatların ke�fine sevkedebilir. Bu hususda dindar ki�iyi temkine sevkeden rehber-
lerden birisi de: "�üphe yok ki (insanlar) Allah'ın ilminden bir �eyi ancak O'nun iz-
niyle ihâtâ ederler" (II/255) âyet-i kerîmesi olmalıdır. 
 

Kötülü�ü emreden nefsin (nefs-i emmâre'nin) tahrikiyle vehim ve hayâli azan 
be�erin bir bölümü her �eyi aklîlik (rasyonalite) çerçevesi içinde görmek marazına 
kolayca kapılabilmekte ve her �eyi sınırsızca sorgulayabilmektedir. Dindarların da 
ate'lerin de tutumlarını zâhiren aklîlik çerçevesinde savunabilmeleri ise aklın her iki 
zıt tutuma da kolaylıkla yataklık edebildi�ini göstermektedir. 
 
 Bu açıdan bakıldı�ında, akl'ı vah�î ve serâzat bir küheylâna benzetebiliriz. Bu  
küheylân kendisine gem ve semer vurmadan bineni, onun istedi�i yöne de�il kendi 
istedi�i yöne çeker götürür; ve bir müddet sonra da sırtından fırlatıp atar. Ama bu 
küheylânın azgınlı�ı e�er Kur'ân'ın gemi ve Sünnet'in de e�eriyle zabt-ü rabt altına 
alınırsa, o zaman bu vah�î at ehlile�erek binicisini ister istemez onun istedi�i yöne 
götürür. 
 
 Hz. Peygamber'den rivâyet edilen �u üç hadîs de aklın hem bu âlemdeki, hem 
de âhiretteki önemini çok  iyi bir �ekilde vurgulamaktadır: 
 

• "Do�ru yolu akıllıdan ö�renin; sözüne isyân etmeyin; sonra nâdim   
olursunuz" (Süyûtî: Câmi'ü-s Sagiyr) 
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• "Cebrâil'e insanlarda ululu�un, önderli�in neyle oldu�unu sor-
dum: 'Akılla' dedi" Abdurrauf Al-Munâvî: Künûz Al-Hak�yık Fî 
Hadîs-i Hayr Al-Halâyık) 

• "Akıllıca hareket etmek her iki âlemde de i�lerin en ulusudur" (A. 
Al-Munâvî: a.g.e.) 

 
Sonuç 
 
 Vahiy ve Akıl kavramları hakkında ortaya atılmı� olan ço�unlukla sübjektif 
ve mu�lâk fikirler Vahiy-Akıl ili�kisinin anla�ılmasını kolayla�tırmak yerine pekçok 
sun'î problemin ortaya çıkmasına ve konunun tutulması gereken kanalın dı�ına ta�-
masına sebep olmu� görünmektedir. Vahyin ilâhî bir bilgi iletim tarzı, buna kar�ılık 
aklın da be�erî bir bilgi edinim tarzı oldu�u, vahye ve ta�ıdı�ı bilgilerin do�rulu�una 
îman etmenin de ve aklını kullanmanın da  farz oldu�u göz önünde tutuldu�u tak-
dirde Vahiy-Akıl ili�kilerinin sınırlarını daha iyi belirleme imkânı ortaya çıkmakta-
dır. 
 

* * * 
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Etimolojik Açıdan "Din" 
 

 Din kelimesi arapça bir kelimedir. Dil bilginleri bu kelimenin arapça deyn 
kelimesinden türemi� oldu�unu kabûl etmektedirler. Deyn: "Yükümlülük, belirli za-
manda ödenmesi gerekli borç" anlamındadır. Buradan din'in: "Belirli zamanda ö-
denmesi gerekli borcun ödeme biçimini düzenleyen kurallar" oldu�u anla�ılmaktadır. 
Bununla beraber din kelimesi, zaman içinde, bu tanımı peki�tiren semantik anlam 
kaymalarına u�ramı� ve: örf, âdet, durum, itaat, hüküm, ferman, yönetme-
yönetilme, îtikat, tapınma gibi anlamlara da çekilmi�tir. Deyyân da din'den türemi� 
olup "hüküm sâhibi" demektir. Ayrıca din kelimesine, Kur'ân'da 13 yerde geçen 
yevmü-d din gibi özel bir deyimde cezâ ve hesapla�ma anlamları da yüklenmi�tir. 
Din kelimesinin lâtince kar�ılı�ı ise religio kelimesidir. Bu kelimenin kökünün, eti-
molojik açıdan, iki kaynaktan geldi�i ileri sürülmü�tür. Bunlardan biri relegere keli-
mesidir ki "itinâ ile muamele etmek", di�eri ise religare  yâni "bir �eye ba�lı kılmak" 
demektir. Bazı dil bilginlerine göre din'in otuzu a�kın farklı anlamı bulunmaktadır. 

 
Sosyolojik Açıdan "Din" 

 
Otuzu a�kın farklı anlamı bulunan ve tezâhürleri açısından da büyük çe�itli-

lik6 arz eden din olgusunun �imdiye kadar herkesi memnûn eden, efrâdını câmî ve 
a�yârına mânî açık-seçik bir tanımı verilebilmi� de�ildir. Yapılabilen, ancak, ne tür-
den tezâhürlerin dinî tezâhürler olarak tescil edilmeleri gerekti�inin asgarî �artları-
nın tesbitidir. 

 
Meselâ Budizmi, uygulamaları düzeyinde de�il de, doktrini yâni felsefesi dü-

zeyinde ele alacak olursak, Gautama Buddha'nın ö�retti�i Budizm'de �ahsî ya da 
gayrı �ahsî bir ilâh mevcûd de�ildir. Buda kendisini ilâh ilân etmemi� oldu�u gibi 
herhangi bir ilâha tapınmayı da ö�ütlemi� de�ildir. Ama Buda'dan sonra budistler 
Gautama Buddha'ya ve onun heykellerine kar�ı izhar ettikleri büyük saygı dolayısıy-
la onu ilâhla�tırmı�lardır. Bu heykeller kar�ısında gerçekle�mesini arzu ettikleri is-
teklerini dile getirirken Buddha'nın ö�retisinde bulunmayan bir takım ritüeller ihdâs 
etmi�lerdir. Bu bakımdan temelindeki doktrine de�il de uygulamalarına bakıldı�ında, 
Budizmi putperest bir din gibi görmemek mümkün de�ildir. 

 
Dinin soyut kavramı, Batı'da, önce Roma �mparatorlu�u'nda biçimlenme�e 

ba�lamı�tır. Romalıların bu amaçla kullandıkları religio kelimesi de sonradan bütün 
hıristiyan batı dünyâsının malı olmu�tur. Cicero (M.Ö.106-43) religio için: "Bir kim-
senin lâyık olan her varlık ve özellikle de ilâhî bir varlık kar�ısında kendi derûnunda 

                                                      
5  "Umran" dergisinin Kasım-Aralık 1997 târihli 40. sayısında s.45-51'de yayınlanmı�tır. 
6 1968 yılında A.B.D.nde Kaliforniya eyâletinde yapılan bir inceleme sonunda bu eyâlette be�binin 
üzerinde din ve mezhebin bulundu�u tesbit edilmi�ti. 
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duydu�u ba�lılık ve saygı" tanımını veriyor ve bu ki�inin ba�lılık ve saygısının da 
toplumun bu konudaki örf ve âdetine uygun âyinlerine (ritüellerine) katılmasında or-
taya koydu�u özenle ortaya çıktı�ını ifâde ediyordu. 

 
Bu tanıma göre, otantik sayılabilecek bir dinden söz edebilmek için, en azın-

dan: 1) insanların derûnlarında kendisine kar�ı ba�lılık ve saygı duymaları gereken 
bir ya da birkaç varlı�ın mevcûd olması, ve bu ba�lılık ve saygının da 2) bir çe�it ri-
tüel aracılı�ıyla, ve 3) kalıcı ve sürekli bir biçimde açı�a vurulması yeterlidir. Bir 4. 
�art da söz konusu saygıdan ve ritüellerden sapmaların: A) yasak (harâm, ya da tabu) 
olması, ve B) cezâlandırılması �artıdır. Bunlar, en ilkel din �ekli için gerekli olan as-
garî �artlara delâlet etmektedir. Bu �artlara uyan dinlerin ise evrensel de�il ancak 
mevzî bir tebli�i oldu�u mü�âhede edilmektedir.  

  
Ki�ilerin derûnlarında ba�lılık ve saygı duydukları bu varlık, dinî tezâhürün 

türüne göre, ya somut olarak maddî bir nesneyle temsil edilebilmekte; ya da maddî 
bir �eyle temsil edilmesi mümkün olmamaktadır. Birinci hâlde bu temsil genellikle 
put adını alır. Totem de bir çe�it puttur. �kinci hâl söz konusu oldu�unda ilkel dinler-
de, bu: animistlerde anima, Malinezya'da mana, Kuzey Amerika'da Algonkin yerli-
lerinde  manitu, Irokuva yerlilerinde orenda, Lakota yerlilerinde ise vakan adını al-
maktadır. 

 
Gerek etimolojik anlamı gerekse sosyolojik olgusu bakımından bir dinî 

tezâhür'un ortaya çıkabilmesi için de, en azından: 1) insanların kendi derûnlarında 
ola�andı�ı bir saygıyla ba�lı oldukları bir ya da birkaç varlı�ı kabûl ve te�his etmi� 
olmaları (îmân), 2) bu varlık kar�ısında  kendilerini bir takım özel tutum ve davranı� 
biçimlerine uymaya zorunlu hissetmeleri (ritüeller), ve 3) bu özel tutum ve davranı�-
ların (ritüellerin) kalıcı bir örf ve âdet hâlini kazanmı� olması (�erîat), ve 4)  bunlar-
dan sapmalara bir cezâ sisteminin uygulanması gereklidir (günahların cezâlandırıl-
ması). 

 
Bu �artlar din sosyolojisi açısından en ilkel din türünü karakterize eden �art-

lardır. Câhiliyye dönemindeki arapların Lât ve Uzzâ gibi putlara kar�ı tutumları da 
i�te bu anlamda ilkel bir dinî tezâhürdü. Onlar da bu putlara, kendilerine saygıyla 
ba�lı olunması gereken varlıklar olarak îmân ediyorlar; onlara olan saygılarını zaman 
zaman yiyecekler sunmak, bunların muhafaza edildikleri binâyı (Kâbe'yi) çırılçıplak 
tavaf etmek ve bu ritüeli yılın belirli zamanlarında daha �atafatlı bir biçimde tekrar-
lamak sûretiyle gösteriyorlardı. Bunlara kar�ı çıkan müslümanlara ise cemiyetten 
tecrid etme ve ambargo cezâsı uygulanmaktaydı. Pasifik adalarında ve Kuzey Ame-
rika'daki yerlilerin köylerinin giri�ine yerle�tirdikleri kabîle totemlerine kar�ı saygı 
dolu tutumları da böyle bir ilkel dinî tezâhür kapsamı içindedir. 

 
Daha geli�mi� dinî tezâhürlerde, söz konusu ilkel dinî tezâhür türünden farklı 

olarak, bir doktrin ile birlikte dinî kurumlar'ın da ortaya çıktı�ını görmekteyiz. 
Doktrin, en azından, saygı duyulan yâni tapınılan varlık ile müminler arasındaki i-
li�kiyi düzenleyen ve bir takım yasakları ve  yaptırımları ve hattâ cezâ ve mükâfatları 
da içeren "norm koyucu" bir inanç (îmân) sistemi olarak ortaya çıkmaktadır. Dinî 
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kurumlar ba�lı�ı altında ise, ba�ta, söz konusu dinin sâlikleri'ne bu doktrini açıkla-
makla yükümlü olan ruhban sınıfı ile bu doktrine ba�lı olarak kurulan ve toplantıla-
ra, tapınmaya, dinin yayılmasına ve korunmasına yardım eden kurumlar kastedilmek-
tedir. 

 
Söz konusu ilkel dinlerde bu inanç sisteminin emirlerine uymamak bir yana, 

bunları tahlil etmek ve ele�tirmek dahi yasaktır ve mutlaka be�erî bir cezâyı gerek-
tirmektedir. Bu cezâlar ilkel kavimlerde dayak ya da vücûda ba�ka türlü maddî zarar 
vermekden tutun da hürriyeti kısıtlamaya, cemiyetten atılmaya, i�kenceye ve hattâ 
ölüm cezâsına kadar gidebilmektedir. 

 
Bir toplumda dinî tezâhürler iyice yerle�me�e ve din de kollektif bir kurum 

olarak anla�ılma�a ba�ladıktan sonra, do�al olarak, temeldeki doktrinden de ritüel-
lerden de farklı uygulamalar ortaya çıkmaktadır. Bu ise dinin temeldeki ilkelerinden 
çok farklı sapmalara dahi yol açabilmektedir. Bu sapmaların yüksek düzeydeki din-
lerde daha çe�itli biçimlerde ortaya çıktı�ı ve hattâ bazen dinin yerine geçti�i dahi 
görülmektedir. Yâni din, doktrin açısından sâfiyetini koruyabilirken, uygulamalar 
(diyânet) açısından pekçok sapmanın zuhur etmesi ve bu sapmaların da dinden sa-
yılmaları mümkündür. 
 
Ferdî ve Kollektif Vicdan 
Açısından "Din" 

 
En geli�mi� dinler, insanların kendi kendilerine bazı ki�i ya da nesneleri put 

olarak tapınma aracı kabul etmelerinden çok farklı olarak, idrâkin çok ötesinde kalan 
ve maddî emsâli bulunmayan tek bir Yaratıcı Varlık tarafından insanlara tebli� et-
mekle görevli kılınan bazı müstesnâ kimselerin (peygamberler'in) bu Varlık'dan çı-
kan ilâhî vahyin herkese alenen açıklanmasıyla ortaya çıkmı�tır. Bu Varlı�a All�h, 
ve ilâhî direktiflerin toplu olarak sunuldu�u kitaba da Semâvî Kitap denilmektedir. 
Bu kabil dinlerin en belirgin özellikleri: 1) Dünya hayatına bir düzen getiren, 2) 
Müminlerin: A. All�h'a, B. �nsanlara, C. Di�er varlıklara kar�ı sorumlulukları belir-
leyen, ve 3) Bu sorumlulukların yerine getirilmesi ya da getirilmemesi hâlinde ölüm-
den sonra ba�a gelebilecek olan olayları açıklayan "norm koyucu" bir ahlâk sistemi 
olmalarıdır. 

 
Hiç �üphesiz ki en ileri din �slâm dinidir. Di�er bütün dinlerin aksine bu din-

de dayatmacı, dini zorla kabûl ettirici hiçbir yaptırım yoktur ve dini benimseyip ya-
�amaları konusunda ferdî vicdanlara baskı da yapılamaz. Bu: "Lâ ikrâhe fi-dîn" 
(Dinde zorlama yoktur!" (II/256)7 âyetiyle de tahkim edilmi�tir. Hattâ dinden dönen-
lere insanlar tarafından uygulanacak bir had8 dahi yoktur9; onların cezâsı "... All�h-

                                                      
7 Parantez içindeki romen rakkamları Kur'ân'daki sûre numarasını ve di�er normal rakkamlar da o sû-
redeki âyetin numarasını göstermektedir. 
 
8 Had: Kısas ile diyetin dı�ında, Kur'ân ve Sünnet'te belirlenmi� olan cezâî müeyyideleri ifâde eden 
hukukî terim. 
9 Zeyd bin Eslem'den rivâyet edilen bir hadiste: "Kim dinini de�i�tirirse boynunu vurunuz!" denilmek-
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'ın, meleklerinin, ve insanların lânetine u�ramalarıdır" (III/87), ve ".. tövbe edip de 
yola gelenlerin dı�ında" (III/89) onlar "Bu lânette sürekli kalacaklardır " (III/88); 
"Hiç ku�kusuz, onlar âhirette ziyâna u�rayacak olanlardır" (XVI/109). 

 
10 Aralık 1948 târihli "�nsan Hakları Evrensel Bildirisi"nin 18. maddesi 1) 

herkesin vicdan ve din hürriyetine sâhip oldu�unu ve 2) ana ve babaların da ço-
cuklarına kendi vicdanlarına uygun bir biçimde dinî ve ahlâkî e�itimi sa�lama 
hakkını hükme ba�lamı�tır. Bu, Avrupa Konseyi ülkelerinin 4 Kasım 1950 târihinde 
Roma'da imzaladıkları "�nsan Haklarını Ve Temel Hürriyetleri Korumaya Dair Av-
rupa Sözle�mesi"nin 9. maddesiyle de te'yid edilmi�tir. "Avrupa Güvenlik Ve ��birli-
�i Konferansı"nın 1 A�ustos 1975 de Helsinki'de imzalanan sonuç belgesi de "�nsan 
Hakları Evrensel Bildirisi"nin söz konusu 18. maddesini yeniden te'yid etmi�tir. 

 
Türkiye Cumhuriyetinin 1982 Anayasasının 24. maddesinde ise: "Bu madde-

nin anlamıyla din ve vicdan hürriyeti, kimsenin dinî âyinlere (yâni ritüellere) ve tö-
renlere katılmaya, dinî inanç ve kanaatlerini açıklamaya zorlanamaması; dinî inanç 
ve kanaatlerinden ve dinî inancının gereklerini yerine getirip getirmemesinden dola-
yı kınanamayıp suçlanmamasıdır" denilmektedir.  Bu madde hem Kur'ân'ın II/256. 
âyetinin rûhuna ve hem de söz konusu Bildiri'nin 18. ve Sözle�me'nin de 9. maddele-
rinin rûhuna uygundur. Ayrıca "Türk Cezâ K�nunu"nun Din Hürriyeti Aleyhinde Cü-
rümler bölümü de din ve ibâdet hürriyetine kar�ı i�lenen fiillerin cezâlarını belirt-
mektedir. 

 
Ancak bütün bu hukukî metinlerde dinin ne oldu�unun bir tanımı da, din ola-

rak kabûl edilenlerin bir sayımı da yapılmamı�tır. Bunun tek istisnâsı, gâliba, Türki-
ye'deki sâlikleri ancak birkaç bin civârında olan, Yehova �âhitleri olsa gerektir. Zîrâ 
T.C. Yüksek Yargı Organları, bütün bu ulusal ve uluslararası hukukî belgelerin ı�ı�ı 
altında, Yehova �âhitli�i'nin bir din oldu�unu resmen tescil etmi�tir. 

 
Oysa Türkiye'de, yukarıda verilen din tanımına uyan, din olarak tescil edil-

mesi ve gerek T.C. Anayasası'nın gerekse Türkiye'nin imzâlamı� oldu�u uluslararası 
antla�ma ve belgelerin garantisi altında herkes tarafından da din olarak anla�ılması 
gereken itikad sistemleri vardır. Bunların sâlikleri kendilerine özgü dinlerinin: 1)  ta-
nıtımını yapmak, 2) ritüellerini herkesin gözü önünde ve çekinmeden ifâ edebilmek, 
3) sâliklerinin îmânlarını kuvvetlendirmek için her imkândan yararlanmak, yâni din-
lerini derin bir vecd ve co�ku içinde dolu dolu ya�amak husûsunda büyük bir gayret 
içinde bulunmaktadırlar. Be�ensek de be�enmesek de, bu dinlerin sâliklerinin sami-
mî gayretlerini, söz konusu ulusal ve uluslararası hukukî belgeler çerçevesi içinde ve 
Kur'ân'ın II/256 ve CIX/610 âyetlerinin ı�ı�ı altında müsâmahayla kar�ılamak ve bun-
ları din olarak te�his ve tescil etmek toplumsal barı� açısından isâbetli olacaktır. 

 
Din Olarak Tescil Edilmesi 
                                                                                                                                                      
tedir (Bk.Rûdânî: Cem'ul-fevâid, cild:3/s.59, Hadis No.5324, Yeni �afak Yay. 1997). Hem yukarıda 
zikredilen âyetlerle ve hem de Hazreti Peygamber'in merhamet ve yüksek ahlâkıyla açıkça çeli�ik ol-
ması dolayısıyla bu hadisin Peygambere iftirâ eden mevzû (uydurulmu�) bir hadis oldu�u â�ikârdır.  
10 Leküm diyniküm, ve liyye-d dîn:  Sizin dininiz size, benim dinim bana! (CIX/6). 
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Gerekli �tikad Sistemleri 
 
Türkiye'de kendilerine özgü: ilâh anlayı�ları, ruhban sınıfları, mâbedleri, ritü-

elleri, kutsal sava�ları (mukaddes cihâdları), ahlâk anlayı�ları, mükâfat ve mücâzat 
sistemleri, Kâbe yerine koydukları kutsal mekânları ve hattâ oruçları ile bir sürü ori-
jinal inanç sistemi bulunmaktadır. Bunların bir kısmı saldırgan, bir kısmı seçici (do-
layısıyla demokratik de�il!), bir kısmı da halkın arasına nifak sokucu ve bölücü bir 
misyonerlik rûhuyle müteharriktir. Ama hangisine bakarsanız bakınız hepsi de bir 
kimlik arayı�ı içinde ve bu kimli�in te'yid ve tescili pe�indedir. Ço�unun karamsarlı-
�ının kökeninde de, bu eksikli�in yanında di�er itikad sistemleriyle verimli ve mü-
sâmahalı bir diyalog kuramamak bulunmaktadır. 

 
Çe�itli inanç sistemlerine mensûb olan insanlar arasındaki çeki�meler ço�u 

kere fuzûlî ve anlamsız nefsânî çeki�melerden ibâret kalmaktadır. �nsanlar biri-
birlerini bu inanç ve kanaatlerini açıklamaya zorlamakta, bundan dolayı biribirlerini 
kınamakta ve hattâ suçlamaktadırlar. Bunları, kar�ılıklı saygı olmasa bile, hiç de�ilse 
biribirlerine tahammül etme düzeyinde bulu�turmak gerekir. 

 
Bu bulu�manın ve aralarında verimli bir diyalogun ba�laması için inanç sis-

temlerinin de aynı bir kategori altında toplanması fuzûlî sürtü�melerin ortadan kaldı-
rılması için isâbetli olacaktır. Bu gibi inanç sistemlerinin otantikli�ini din kategorisi 
�emsiyesi altında tesbit ve tescil etmek gerçekten de hayırlı bir adım olurdu. Bu statü 
sâyesinde ve Anayasa'mızın 24. maddesi uyarınca bu kabil dinlerin sâlikleri  yasal 
bir güvenceye kavu�turulmu� olacaktır.Ve artık kimse bu kabil inançları ne kınayabi-
lecek ve ne de suçlamak yetkisini kendisinde görecektir. 

 
�imdi ülkemizdeki fikriyât (ideoloji), davranı� ve uygulamaları açısından yu-

karıdaki tanıma göre din olarak telâkkıy ve kabûl edilebilecek  olan bazı müessese-
lere bir göz atalım: 

 
1. Meselâ Anadolu Alevili�i'nin bazı vecheleri tümüyle ba�ımsız ve otantik 

bir din görünümü arz etmektedir.  Zâten Alevîlik'den söz konusu ederken çok tem-
kinli davranmak ve hangi Alevîlik'den söz edildi�ini vurgulamak gerekir. Zîrâ Ale-
vîlik, tarih boyunca u�radı�ı istihâleler sebebiyle, bir ucunda �eriat'a kesinkes uyan 
"Sünnî Alevîlik"den di�er ucunda Hazreti Ali'yi (hâ�â!) bizzat All�h'ın kendisi bilen 
Sebeiyye Alevîli�i'ne kadar çok geni� bir anlayı� ve uygulama yelpâzesine sâhip bu-
lunmaktadır. Yukarıdaki kıstaslar çerçevesi içinde Yehova �âhitleri'ninkinin enaz 
birkaç misli bir taraftar kitlesine sâhip oldu�u tahmin edilen "Sebeiyye Alevîli�i"nin 
de bir din olarak te�his ve tescili, hem toplum açısından bir müsâmahaya sebep ol-
mak ve hem de kar�ılıklı uygun ve yasal bir müzâkere zemini olu�turmak bakımın-
dan, isâbetli olacaktır. 

 
2. Fanatik nükleer enerji kar�ıtlarının davranı�ları da, yukarıda verilmi� olan 

tanım çerçevesi içinde, din �ablonuna tamâmen uymaktadır. Bunların sâliki oldukla-
rı din: 1) hayrın timsâli ve "Aydınlıklar Prensi" olan Güne� ile 2) �errin timsâli ve 
"Karanlıklar Prensi" olan Nükleer Enerji'den olu�an iki ilâhlı düalist bir din görü-
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nümünde ortaya çıkmaktadır. Bu iki ilâh ve taraftarları da evrensel bir sava� içinde 
bulunmaktadırlar. Güne� taraftarlarının galebesi hayrın galebesi, �errin ortadan 
kalkması, Yeryüzü'nde de ebedî mutluluk ve Cennet'in tesisi; bunun tersine, Nükleer 
Enerji taraftarlarının galebesi de �errin galebesi ve Yeryüzü'nde ise ebedî sefâlet ve 
Cehennem'in tesisi olacaktır. Bu hâliyle Zerdü�t Dini'ni andıran bu dinde Güne� 
Ahura Mazda'ya ve Nükleer Enerji de Ehrimen'e tek�bül etmektedir. 

 
Fanatik nükleer enerji kar�ıtlarının dini, misyoner ruhlu ve kendisi gibi dü-

�ünmeyene hayat hakkı tanımayan bir dindir. Bu dinin telâkkisine göre Güne�'in 
gâlib gelebilmesi için her türlü yalan, dezinformasyon, iftirâ, komplo ve �antaj mu-
bahtır. Dinin Papalık kurumunu "Greenpeace" denilen  örgüt yüklenmi�tir. Dinin 
Türkiye'nin ilk nükleer santralinin kurulaca�ı "Akkuyu Nükleer Santral Siti" ya da 
Fransa'nın Büyük Okyanus'da su altı nükleer bomba deneylerini gerçekle�tirdi�i 
Muroroa atolü gibi, Hac fârizasını ifâ etmek kabilinden topluca ziyâret ettikleri, kut-
sal ziyâretgâhları ve buralarda icrâ ettikleri kendilerine özgü ritüelleri vardır. Bu di-
nin sâlikleri, zaman zaman: kendilerini zincirlerle resmî dairelerin giri� kapılarına 
zincirlemek, iskelet resimli tulumlar giymek, ziyâretgâhlarında geceleri ate� yakıp 
tepinmek gibi ba�ka ritüellerle ve nükleer enerjinin ülkeye girmemesi u�runa tuttuk-
ları oruçlarla da dinlerinin "�erîat"ını ifâ etmektedirler.  

 
Bu dinin ülkemizdeki sâliklerinin sayısı Yehova �âhitleri'ninkine oranla bin-

lerce misli fazladır. Bu dinin de "Yüksek Yargı Organları"mız tarafından resmî bir 
din olarak te�his, tesbit ve tescilinin ülkenin iç huzuruna muhakkak ki pekçok yön-
den olumlu katkıları olacaktır. 

 
3. Bir ba�ka dinî te�ekkül de Mâbed diye isimlendirdi�i ve gerçekten de öyle 

kabûl  etti�i Loca'larıyla, kendine özgü ruhban sınıfıyla, özel kıyâfetleri ve zengin ri-
tüelleriyle, özgün ahlâk anlayı�ıyla, sembolik ve gerçek kurbanlarıyla Mason-luk'tur. 
Masonluk'taki ilâh kavramı ise �slâmın Âlemlerin Rabbi kavramından çok farklıdır. 
�slâm'a göre 360.000 âlem vardır ve içinde ya�adı�ımız Kâinat da bunların en sonun-
cusudur. Masonların ilâhı ise yalnızca Kâinat'ın Ulu Mimarı'dır. 

 
Masonlu�un ritüellerinin halka açık olmaması halk tabakalarının bu örgüt 

hakkında, daha çok,  kuruntuya dayanan bilgilere itibar etmesine ve diyalog eksikli-
�ine sebep olmaktadır. Türkiye'de Yehova �âhitleri'nden en az be� kat daha fazla ta-
raftara sâhip olan Masonlu�un da orijinal ve otantik bir din olarak te�his ve tescili, 
yukarıda ifâde edilen sebeplerden ötürü, yerinde olacaktır. 

 
4. Halk referandumu sonucu kabûl edilmi� olan 1982 Anayasası "Ba�langıç" 

bölümünde "... bu Anayasa(nın).... – Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu, ölümsüz ön-
der ve e�siz kahraman Atatürk'ün belirledi�i milliyetçilik anlayı�ı ve O'nun inkılab ve 
ilkeleri do�rultusunda....mutlak sadâkatle yorumlanıp uygulanmak üzere ... Türk ev-
lâtlarının vatan ve millet sevgisine emânet ve tevdi ..." olundu�unu kaydedilmektedir. 
Bu, Anayasa'nın, Atatürk'ün Türk toplumunu ça�da� uygarlık düzeyine çıkaraca�ını 
umdu�u inkılablar ile bu inkılabların fikir çerçevesini olu�turan Atatürkçülük akımı-
nın üstüne in�â edilmi� oldu�unun ilânıdır; ve kim ne derse desin, bu Anayasa 1982 
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yılında yapılan referandumla halkın %91,37 sinin deste�ini almı� olan yasal  bir me-
tindir ve bu hâliyle de her türlü tartı�manın dı�ındadır11. 

 
Bu yasal metin içinde Atatürkçülü�ü dinî tezâhürlere sâhip kılacak hiçbir un-

sur yoktur. Ancak Atatürk inkılablarının ideolojisinden hareketle 1928 yılından ba�-
layarak geli�en Kemalizm  için aynı �eyi söylemek mümkün de�ildir. Kemalizm, 
kendine has abartmacılı�ı çerçevesinde, 1) Atatürk'ü be�erî vasıflarından soyutla-
makla, 2) onu asla hâtâ etmez, �lâh/Tanrı,  Peygamber ya da Mehdî diye dayatmakla, 
3) Çankaya Kö�kü'nü de Kâbe olarak tanımlamakla, 4) Atatürk için yeni bir 
Kur'ân(!) ve Mevlîd düzme�e kalkı�makla12, ve 5)  dayatmacı tavrıyla Müslümanla-
rın inançlarına ters dü�mü�tür. Bu tutum ülkede hâlâ devâm etmekte olan büyük bir 
huzursuzlu�un, müsâmahasızlı�ın, halkı iki ayrı kampa bölen bir idrâksizli�in tohu-
munu eken büyük bir nifâk unsuru olmu�tur. 

 
Nasıl ki Buda'nın orijinal doktrininde ilâh kavramı yoksa ve Buda kendisini 

asla ilâh olarak nitelendirmemi�se Atatürk de kendisini asla ilâh olarak nitelendir-
memi�tir. Anayasamızın temelindeki Atatürkçülü�ün felsefesinde yalnızca belirli bir 
amaç u�runa Türkiye'yi belirli kalıplara sokma�a yönelik inkılablar vardır, o kadar!  

 
Mezarında kemiklerini sızlatacak biçimde Atatürk'ü ilâhla�tıran ise Atatürk 

de�ildir; kendini ona nisbet eden ama onun temkininden ve sa�duyusundan uzak olan 
Kemalizm'dir. Kemalizm bugün bâzı oportünist devlet adamlarının, bürokratların, 
medyanın ve bazı mahfellerin antidemokratik dayatmacı arzularını mubah ve yasal 
göstermek için arkasına saklandıkları bir kalkan olarak tecellî etmi� bulunmaktadır. 

 
Kemalizmin bir din hâlinde tezâhür etmesini sa�layan unsurları: 1) Atatürk'ün 

Hâtâsız (Lâyuhtî), Yaratıcı (Hâlik)13, Ulu (Ekber), Ölümsüz (Hayy) gibi be�er-üstü 
vasıflarla ilâhla�tırılması,  hattâ kendisine Tanrı-Türk sıfatının yakı�tırılması14, 2) 
kendilerini bu dinin sâliki olarak afi�e etmekden gurur duyan bir ruhban sınıfının bu-
lunması, 3) Kemalizm'in Atatürk'ün vefâtından sonra ihdâs etti�i kendine özgü de-
�i�mez ritüellere sâhip olu�u, 4) bu ritüellerin belirli vesiylelerle icrâ edilmesinin ge-
reklili�i ve hattâ bunların bir kısmının belirli bir takvime ba�lı olması, 5) 
Kemalizmin kendine has bir reenkarnasyon (tenâsüh) inancına sâhip olması15 , 6) 
                                                      
11 Bir lâtin atasözü: "Vox populi, vox dei" demektedir ki bu bizim: "Halkın sesi, Hak'kın sesidir" ata-
sözümüze denk dü�mektedir. 
12 Behçet Kemâl Ça�lar'ın (ya da müstear adıyla Ankaralı Â�ık Ömer'in) yazmı� oldu�u bu Yeni 
Mevlîd'in metni için Bk. Abdurrahman Dilipak: Bir Ba�ka Açıdan Kemalizm, Beyân Yay., 3. Baskı, s. 
391-404, �stanbul, 1988. 
13 Suat Tahsin'in 1933 de Ak�am Matbaasında basılmı� olan bir kitabının adı: Türkiye Cumhûriyeti 
Devleti ve "Hâlikı" G.M.Kemâl idi. 
14 Fehmi Balda�: Dirilen Türkiye, Bk. Abdurrahman Dilipak: Bir Ba�ka Açıdan Kemalizm, Beyân 
Yay., 3. Baskı, s. 376, ve  kezâ (Em.Tnk.Kd.Alb. M.Vahdet Sungur'un Atatürk'ün ilâh oldu�unu ilân 
eden �iiri için Bk.) s. 405. 
 
15 1) Behçet Kemâl Ça�lar'ın Yeni Mevlîd'inin sonu �öyle biter: "...Meclise nâzırdı rûh-i Mustafâ/Bî 
hurûf-i lafz ü savt etti nidâ/Türkte cevher i�ledim yıllarca ben/Biliniz; her biriniz bir parça ben/ 
Kalbolundum hep size hiç kalmadım/Ölmedim ben ölmedim, ben ölmedim/Her birin rûhu gün gû� ey-
ledi/�evk u �âdîye erip cû� eyledi/Ba�ka fânîler farkı gördüler/�nönü'de Atatürk'ü gördüler.../Ger di-
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herkesi bu dinin mümini kılmak isteyen dayatmacı bir misyonerlik sergilemesi, 7) bu 
dinin sâliki olmayan herkesi hasım kabûl ederek bunlara kar�ı bir mukaddes cihâd 
açılmasını mubah gören müsâmahasız bir anlayı�a sâhip olmasıdır. 

 
Bir kısım devlet adamı, politikacı, bürokrat, medya mensubu ve aydın (çe�itli 

politik, psikolojik ve sosyolojik sebeplerden ötürü menfaatlerine uygun dü�tü�ü için) 
Kemalizm'e sırtlarını dayayarak bunu yava� yava� bir dine dönü�mü�lerdir. Ama 
mânevî hissiyâtına ters geldi�i için Kemalizm halkın daima tepkisine mâruz kalmı�-
tır. 

 
Bu tepki, bizzat Kemalizm'in artan baskısı sonucu, gitgide hedefini �a�ırmı� 

ve soyut Kemalizm'den Mustafa Kemâl Atatürk'ün  ki�ili�ine do�ru maalesef yön 
de�i�tirmi�tir. Halkın bu tepkisine kar�ı  resmî tepki ise 25 Temmuz 1951 târih ve 
5816 sayılı "Atatürk Aleyhine ��lenen Suçlar Hakkında K�nûn"un kabûlüyle yasal bir 
zemine oturtulmu�tur. 

 
Bu k�nûn Atatürk'ün hâtırasına açıkça hak�ret eden ya da sövenler ile Ata-

türk'ün heykel, büst ve âbidelerini ya da kabrini tahrib eden, kıran ya da kirletenleri 
cezâlandırmak üzere çıkarılmı�sa da gene Kemalizm dininin sâlikleri tarafından târi-
hî, askerî, iktisâdî, ictimaî ve itik�dî açılardan Atatürk'ün icraatını bilimsel olarak e-
le�tirenlerin dahi tepesinde bu kabil dü�üncelere kar�ı caydırıcı, müeyyide uygulayıcı 
bir Demokles'in Kılıcı gibi sallanan bir tehdit ve �antaj unsuru olarak da kullanılmak 
istenmi�tir. 

 
Türkiye'de Yehova �âhitleri'nden binlerce hattâ belki de onbinlerce kere daha 

fazla taraftara sâhip olan  Kemalizm'in de resmî yargı organlarınca orijinal bir din 
olarak te�his ve tescili, yukarıda ifâde edilen sebeplerden ve kezâ bu dinin sâliklerine 
di�er dinlerin sâlikleriyle aynı düzeyde yasal bir statü kazandıraca�ından ötürü, isâ-
betli bir tedbir olacaktır. 
 
Sonuç 
 
 Din kelimesi arapça bir kelimedir. Bazı dil bilginlerine göre arapçada din'in 
otuzu a�kın farklı anlamı bulunmaktadır. Bu bile din kavramının ne kadar mu�lâk bir 
kavram oldu�unu anlamak için yeterlidir. 

 
 �tik�dî bir müessese olarak dinin çe�itli tezâhürleri vardır. Ancak ne türden 
tezâhürlerin otantik bir dinin göstergesi olaca�ı hususunda genel kurallar vaz etmek 
mümkün görünmemektedir. Bu konuda yapılabilecek olan tek �ey itik�dî bir müesse-

                                                                                                                                                      
leriz bulasız �evk u necât/ Atatürk'e Atatürk'e esselât".  2) "... Atatürk öldükten sonra Tanrı, �eytan'a 
uymayarak millete hizmet edecek insanların ba�a geldi�ini görünce, Atatürk'ün rûhuna emretti: gü-
vendi�in insanların rûhuna gir! 27 Mayıs'da Atatürk rûhu, ordu ileri gelenlerine girdi..." Avni 
Altıner'den alıntı. Bk. a.g.e., s. 381. 3) Bununla ilgili olarak Harb Okulu'nda, yoklamada, Mustafa 
Kemâl'in okul numarası okundu�unda bütün ö�rencilerin koro hâlinde: "Burada" diye cevap vermesi 
de bu Kemalizm'e özgü reenkarnasyon anlayı�ının efsânele�mi� tezâhürünü yansıtmaktadır. 
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senin din sayılabilmesinin asgarî �artlarını tesbit etmekden ibârettir. 
 

Gerek etimolojik anlamı gerekse sosyolojik olgusu bakımından bir otantik 
dinî tezâhür'un ortaya çıkabilmesi için de, en azından: 1) insanların kendi derûnla-
rında ola�andı�ı bir saygıyla ba�lı oldukları bir ya da birkaç varlı�ı kabûl ve te�his 
etmi� olmaları (îmân), 2) bu varlık kar�ısında  kendilerini bir takım özel tutum ve 
davranı� biçimlerine uymaya zorunlu hissetmeleri (ritüeller), ve 3) bu özel tutum ve 
davranı�ların (ritüellerin) kalıcı bir örf ve âdet hâlini kazanmı� olması (�erîat), ve 4)  
bunlardan sapmalara bir cezâ sisteminin uygulanması gereklidir (günahların cezâ-
landırılması). 
 
 Bu açıdan bakıldı�ında Anadolu Alevîli�i'nin müfrid Sebeiyye ucu da, Fana-
tik Nükleer Enerji Kar�ıtları da, Masonluk da ve Kemalizm de dine has tezâhürler arz 
etmektedirler. Bunların dördünün de Türkiye'de halkın ço�unlu�unun tepkisine maz-
har olmakta oldu�u ise göz ardı edilemeyecek bir olgudur. Bu tepki ise tahammül-
süzlü�e, nifâka ve hattâ cidâle yol açmaktadır. Daha önceleri Yehova �âhitleri de bu 
kabil tepkilere mâruz kalmaktaydılar. Ancak Yehova �âhitleri'nin yüksek yargı or-
ganlarınca otantik bir din olarak tesbit ve tescili bu sürtü�meleri hemen hemen orta-
dan kaldırmı� ve, görüldü�ü kadarıyla da, Yehova �âhitleri ile di�er kesim arasında 
en azından bir tahammülün ve gitgide biribirlerini anlamaya yönelik bir diyalogun 
tesisine vesile te�kil etmi�tir. 
 
 Toplum sulhu açısından aynı önlemin alınması yâni Sebeiyye, Masonluk, Fa-
natik Nükleeer Enerji Kar�ıtlarının da ve Kemalizm'in de yüksek yargı organlarınca 
otantik birer din olarak tesbit ve tescil edilmesi isâbetli olacaktır. 

 
Dinin etimolojisi ve sosyolojisi ile ilgili: 
K a y n a k ç a 
 
* Serge Hutin: Dictionnaire des Religions, Presses Universitaires de France, Paris 
1954, 
 
* Paul Poupard (Ed.): Dictionnaire des Religions, Presses Universitaires de France, 
2. baskı,   Paris 1985. 
 
* Henri-Charles Puech (Ed.): Histoire des Religions, 1. cild/s. 3-59: Prolegomènes à 
Une Histoire des Religions (Angelo Brelich), Encyclopédie de la Pléiade/Editions 
Gallimard, Paris 1970. 
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"Bilgi Ça�ı" Ne Demektir? 
 

�çinde ya�adı�ımız yüzyıla, ba�ından itibâren, pekçok isim takılmı�tır. "Bilim 
Ça�ı", "Atom Ça�ı", "Radyoaktivite Ça�ı", "Bilimsel Devrim Ça�ı", "Nükleer Ça�", 
"Elektronik Ça�ı", "Uzay Ça�ı", "Post Modern Ça�".... ve sonunda da, bilgisayarla-
rın cemiyetin her düzeyinde gündelik hayata girmesiyle dillere pelesenk olan, "Bilgi 
(ya da ) Enformatik Ça�ı" bunlardan yalnızca birkaçıdır. 
 

Enformatik (yâni Enformasyon Teorisi ve uygulamaları) açısından "bilgi" (ya 
da enformasyon) tek bir harften ya da rakamdan tutunuz da bir senfoniye kadar her 
türlü göze ve kula�a hitâb eden olayların, üzerilerinde her türlü fiziksel i�lemlerin 
yapılabildi�i, elektronik akımlarla ik�me edilmi� �eklidir.Yâni, daha kolay bir biçim-
de muamele edilmek üzere �ifrelenmi� olan bilgi daha do�rusu veri'dir. Bu �ifreleme 
i�lemini gerçekle�tiren, bu verileri amaca uygun çe�itli �ekillere sokan ve sonunda da 
�ifreyi çözerek idrâkimize sunan araçlara da, i�levlerine göre, bilgisayar ya da  mik-
ro-i�lemci denir. Kaset ve kompakt disk çalarları, radyoyu, televizyonu, video araçla-
rını, otomatik para makinalarını, otomatik me�rûbat makinalarını, parkmetreleri, bu-
la�ık ve çama�ır makinelerini çalı�tıranlar hep mikroi�lemcilerdir. 
 

Çok daha girift makinalar olan bilgisayarlara gelince bunlar her türlü muha-
sebe i�lemlerinden tutun da Ö�renci Yerle�tirme Sınavı sonuçlarının elde edilmesine, 
otomatik freze tezgâhlarından çalı�masından tutun da Airbus 340 uçaklarının kulla-
nılmasına, bir televizyon kulesinin tasarımından tutun da Uzay Meki�i'nin tasarımı-
na, bir büyük tankerin Büyük Okyanus'daki rotasının tesbitinden tutun da bir haber-
le�me uydusunun yörüngesinin tesbitine, Dünya'nın en büyük teleskopunun gö�ün 
belirli bir noktasına tevcihinden tutun da Scout füzelerinin tevcihine...ilh kadar her 
alanda uygulama imkânı bulmaktadırlar. Bu itibarla, bugün, bilgisayar desteksiz: ta-
sarımdan, ticâretten, sanayiden, haberle�meden, e�itimden, kısacası cemiyetten bah-
setmek mümkün de�ildir. 
 

Bilgisayarların ulusal kalkınmada, refahı arttırmada, i�leri düzene sokup so-
nuç almada ve hattâ karar mekanizması araçları olarak da vaz geçilmez bir biçimde 
kendilerini kabûl ettirmi� ve gitgide artan bir yo�unlukta ve verimlilikte kullanım a-
lanları bulmu� olmaları ça�ımızın (enformatik anlamında) "Bilgi Ça�ı" diye isimlen-
dirilmesini haklı kılmı� bulunmaktadır. 
 

Bununla beraber bütün bu teknolojik geli�meler ahlâk ve hukuk açısından ön-
görülemeyen pekçok mahzuru da birlikte getirmi�tir. Finans ve di�er stratejik kurum-
ların merkezî bilgisayarlarının �ifrelerini kırarak veri tabanlarına zarar vermek, bu 
yolla bir hesapdan bir ba�kasına para aktarmak, bilgisayarların i�lemelerini bozmak 
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ya da tamâmen kilitlemek için bilgisayar virüsü programları yazıp gerçek bilgisayar 
virüsü salgınlarına sebep olmak, ticârî de�eri olan programları ço�altıp satarak bun-
dan haksız kazanç temin etmek, "�nternet" aracılı�ıyla ahlâk ve yasa dı�ı bilgi aktar-
mak ya da ona buna küfür edip iftirâ kampanyaları düzenlemek, ve insanları yasa dı�ı 
amaçlar için fi�lemek bugün artık ülkemizde bile ola�an vakalardan olmu�tur. 
 

Bilgisayarın bu büyük geli�imi ve uygulamalarının yaygınla�ması kar�ısında 
ortaya çıkan söz konusu mahzurların ortadan kaldırılması bugün mümkün görülme-
mektedir. Bu durumdan fazlasıyla �ikâyetçi olan Batı ülkelerinin ço�u, elzem ve de 
isâbetli bir kararla, çözümler ihdâs edebilmek üzere parlamento düzeyinde "Ahlâk 
Komite"leri kurmakta ve bilgisayarlı uygulamaların hangi �artlarda: 1)  ki�i özgürlü-
�ünü sınırlayıcı, ve 2) ki�isel hakları engelleyici oldu�unu tesbit ederek gerekli yasa-
ları çıkarmaktadırlar. Ama mesele tümüyle halledilmi� olmaktan henüz çok uzakta 
bulunmaktadır. 
 
Felsefedeki "Hikmet" 
 
 Rivâyete göre felsefe kelimesinin türetildi�i  filo-sofos kelimesini ilk defa 
M.Ö. V. yüzyılda ünlü matematikçi Pitagoras ortaya atmı�tır. Kendisine bilge (eski 
Yunanca'da: sofos, Arapça'da ve Osmanlıca'da: hakîm), yâni o günkü anlamına göre 
"e�yânın do�ası ve içeri�i ile u�ra�an ve bunların nihaî gerçe�ini bilen" biri olup 
olmadı�ı soruldu�unda Pitagoras, samimî bir tevâzu ile: "Hayır; ben sofos (yâni bilge 
ya da hakîm) de�ilim. Yalnızca filo-sofos'um; yâni Bilgeli�in (Hikmet'in; eski Yu-
nancada: Sofos'un bir dostu (filos'u)yum; asla ona mâlik ve onun sâhibi de�ilim" de-
mi� oldu�u nakledilmektedir. 
 

�u hâlde, Pitagoras'a göre: Hikmet'in dostu olmak yalnızca Hikmet hakkında 
bilgi sâhibi olmayı de�il, fakat aynı zamanda bir de özel bir tavır sâhibi olmayı ge-
rektirmektedir. Hikmet hakkında bilgi kazanmak mümkündür ama Hikmet'in kendi-
sine sâhip olmak, onu çalı�ıp çabalayarak kazanmak mümkün görünme-mektedir. 
 

Pitagoras'ın a�zından Hikmet'in vehbî oldu�una delâlet eden bu olgu, 
Kur'ân'da: "O (Allah) Hikmet’in sâhibidir" (LXII/3) ve "Allah Hikmet’i diledi�ine 
verir. Kime Hikmet verilmi�se gerçekten de (ona) çokça hayr verilmi�tir. Bunu da 
ancak ûlü-l elbâb (akıllarını dirâyet ve isâbetle kullananlar) anlar" (II/269) âyetle-
riyle te'yid edilmektedir. Bu son âyet ise Hikmet'in kesbî (yâni çalı�ıp çabalamayla) 
de�il vehbî (yâni Allah tarafından verilen) oldu�unun islâmî delîlidir. 
 

Kur'ân'da Hikmet kelimesi 17 ve Hakîm kelimesi de 92 kere geçmektedir. 
Her �eyden önce: 
 

• Allah Azîz ve Hakîm'dir (LXII/1 ve 3). 
• Rab Hikmetleri'nden (diledi�ini) vahy eder (XVII/39). 
• Peygamberlere Kitab ve Hikmet'i veren O'dur (III/81, IV/54 ve 113, 

V/110, XXXI/12). 
• Hazret-i Dâvûd'a hükümdarlık ile Hikmet'i veren de O'dur (II/125, 
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XXXVIII/20). 
• O peygamberler de insanları Rabb'ın yoluna Hikmet ile dâvet etmek 

(XVI/125) ve bu Kitab'ı ve Hikmet'i insanlara ö�retmekle yükümlüdürler 
(II/129, ve 151, III/48, ve 164). 

• Peygamber insanlara Hikmet getirir (XLIII/63). 
• �nsanlar ise, ö�üt alsınlar diye kendilerine indirilmi� olan Kitab ile Hik-

met'i hatırlamalıdırlar (II/231, XXXIII/34). 
• �nsanlara onları kötülükten vaz geçirecek nice önemli haberler gelmi�tir; 

bu büyük bir Hikmet'tir ama (bundan yüz çevirene) bu uyarılar ne yazık ki 
fayda vermez (LIV/4-5). 

 
Bütün bu âyetlerden: 1) Hikmet'in aslî sâhibinin Hazret-i Allah (c.c.) oldu�u, 

2) Hikmetleri'nden diledi�ini vahy etti�i, 3) Hikmet'in kazanılan bir �ey de�il de an-
cak Allah tarafından verilen bir �ey oldu�u, 4) Hikmet dolayısıyla zuhur eden 
hayrların ancak aklını isâbetle ve dirâyetle kullanabilenler (ûlü-l elbâb) tarafından id-
râk edilebildi�i sonuçları çıkmaktadır. 
 

Kur'ân'da bu kadar yüksek bir mevkide bulundu�u bildirilen Hikmet kendisi-
ne vahyedilmemi� ve verilmemi� olsa bile Hikmet'i sevmek, aramak ve O'nun dostu 
olmak dahi insan için müstesnâ bir fazîlettir. 
 

�slâm âlimleri sâyesinde Avrupa'ya yayılan Felsefe'nin XVIII. yüzyılın sonla-
rına do�ru bu "tavır yönü" gitgide silikle�mi�tir. Filozof kelimesi de, aslında Hikmet-
'e yönelik dengeli bir tavır sergileyen kimse olarak algılanmakta iken bu kavram git-
gide kavram kaymasına u�ramı�tır. Meselâ Ortaça�'da simyâ ilmi ile u�ra�anlara yâ-
ni metalleri altına dönü�türme hayâli ile mâlûl olanlara da filozof denilmi�tir. Daha 
sonraları XVIII. yüzyılda  yazılarıyla cemiyetteki aksaklıkları dile getiren ve özellik-
le de  Katolik Âlemi'ndeki taassuba kar�ı çıkan Voltaire, Rousseau, Diderot, 
D'Alembert gibi yazarlara; XIX. yüzyılda Victor Hugo, Rabindranat Tagore ve Rıza 
Tevfik gibi �âirlere; XX. yüzyılda ise Shrî Auribindo gibi yogilere, Gurdjieff gibi 
madrabazlara, Lenin ve Troçki gibi ihtilâlcilere ve hattâ Stalin gibi diktatörlere bile 
filozof  yâni hikmeti seven etiketi yapı�tırılmı�tır. 
 
�slâm'da Hikmet'e 
Yönelmenin Yolları 
 

�slâm mütefekkirleri arasında bir taraftan �smâil Ankaravî  (?-1631), di�er ta-
raftan da Muhyiddin �bn 'Arabî (1153-1240) Hikmet hakkında çok derin içerikli iki 
tanım bırakmı�lardır. �smâil Ankaravî: 

 
"... Hikmet, sözünde ve yaptıklarında isâbetli olmaktır... Hakîm o kimseye 
derler ki her �eye hakkını verir ve zamanı gelmeden hiçbir �eyi aceleye getir-
mez", 
 
�bn 'Arabî ise: 
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"... Hikmet, insanın gücü nisbetinde Allah'a benzemektir... �nsan elbette ki 
mâbûd olamaz. Fakat O'nun sıfatları ile sıfatlanabilir" 

 
demektedir. 
 

Ankaravî'nin tanımı Hikmet'in günlük hayattaki yâni zâhirî kriterini veren, 
kendisi de bizâtihî hikmetli bir sözdür. �bn 'Arabî'nin tanımı ise Hikmet'in bâtınî bo-
yutu ile ilgilidir. Yaptıklarında ve sözünde isâbetli olmak, her �eye hakkı ne ise onu 
vermek ve zamanı gelmeden hiçbir i�i aceleye getirmemek  Cenâb-ı Peygamber'in bi-
linen vasıflarıdır. �u hâlde insan Hikmet ile hareket etmek isterse: 1) zâhiren Hazret-
i Peygamber'i, 2) bâtınen ise Hazret-i Allah'ı örnek almalıdır. Birinci yol "Emri bil 
mâ'rûf ve nehyi anil münker" yoludur; yâni Kur'ân ve Sünnet'in yoludur. �kinci yol 
ise, intisâbı herkese nasib olmayan, kâmillerin yolu olan "�lm-i Ledün" yoludur. 
 

�nsanların Hikmet'e kavu�malarını ve hakîmâne bir tarzda davranmalarını ön-
leyen unsurların ba�ında onları Dünyâ hayatına çeken nefis'leri ve bu nefislerin de: 1) 
yalnızca kendini dü�ünme, ve 2) vehim sâhibi olma özellikleri gelir. Bunların tasallu-
tundan kurtulabilenler  Dünyâ'nın da tasallutundan kurtulmu� olurlar. 
 

Bunların tasallutundan kurtulamıyanlar Bilgi Ça�ı'nda ya�ıyor olsalar bile as-
l� adâleti tesis edemez, âdil davranamazlar. Hele bu gibi kimseler, hasbelkader ikti-
dar sâhibi iseler, ellerindeki bütün imkânları kendi nefislerinin tâ'zîz ve tekrîmi için 
seferber ederler. Kendilerini ne kadar büyük, ne kadar elzem, ne kadar vaz geçilmez, 
ne kadar yeri doldurulamaz, hâkim oldukları zümre için ne büyük bir lûtuf; her fırsat-
ta tekrarladıkları basmakalıp sözlerin her birinin ise ne büyük birer kerâmet; herkesin 
gözü önünde sergiledikleri beceriksizliklerin, kaypaklıkların, dönekliklerin ve çıkar-
dıkları nifakların ne hakîmâne bir tutum; kendi �ahıslarına peresti� etmenin ne isâbet-
li bir i�; örf ve k�nunları çi�nemelerinin ise ancak kendilerine tanınan bir hak oldu�u 
vehmiyle sa�duyulu kimselerin indinde rezîl olmaya devam ederler. 
 
Sonuç 
 

"Bilgi Ça�ı" Târih'in en parlak teknolojik ça�ı olmasına, be�eriyete bundan 
50 yıl öncesine kadar bile dü�ünülmesi mümkün olmayan nice ola�anüstü imkânları 
temin etmi� olmasına ra�men sa�duyusuz ve hikmetsiz ya�anacak olursa, yalnızca, 
�ahısların putla�tırıldı�ı ve halk kütlelerinin bedbin ve bedbaht kılındı�ı bir ça� ola-
caktır. 
 

* * * 
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 1. EL ADL........................... Adâletin Yaratan'ı ve Sâhibi.  Kulu için ezelde neye 
..............................................hükmetmi� ise onu ona eksiksiz olarak veren. 
 2. EL AFÜVV ..................... Hatâ, kusur, suç ve günahların affedilmesinin Yaratan'ı. 
..............................................Kulunun af dilemesinin sebeplerini Yaratan. Bunları af 
..............................................fedip hesaptan silen. 
 3. EL ÂH�R ......................... Varlı�ının sonu olmayan. Bir �eyin fenâ bulmasından 
..............................................sonra onun ardından Bâkî kalan.  
 4. EL ALÎ ............................ Mertebesinin a�ılması mümkün olmayan. 
 5. EL ALÎM......................... �lmi istedi�ine istedi�i kadar veren,ö�reten. 
 6. ALLAH ........................... Bütün ulûhiyyet sıfatlarının sâhibi. Zât'ından gayrısı 
..............................................bâtıl olan. 
 7. EL AHAD..........................�kincisi olmayan Bir: Tek Olan. 
 8. EL AZÎM......................... Zâtı itibâriyle Akl'ın hudûdunun ötesinde kalan. 
 9. EL AZÎZ .......................... Kadri ve kıymeti her türlü idrâkin ötesinde kalan. 
10. EL BÂ�S......................... "Mûtu kable ente mûtu" sırrını ya�ayana da, ölüp gitmi� 
olana .................................... da ebedî hayâtı bah�eden. 
11. EL BÂKÎ ........................ Her �eyin sonu gelip çattı�ında var olma�a devam 
e............................................den yegâne Zât. 
12. EL BÂRÎ......................... Hilkatinde hür olan. 
13. EL BÂSiT....................... Nefsin kötü huylarını izâle eden. �lâhî tecellîlerin yolu-
nu ......................................... açan. 
14. EL BASÎR ...................... Gören. 
15. EL BÂTIN .......................Zât'ını hilkati aracılı�ıyla gizleyen. 
16. EL BEDÎ' ........................ Hilkatinin emsâli bulunmayan. 
17. EL BERR ....................... Zât'ından, yalnızca, mahzâ hayır südûr eden. 
18. EL CÂM�'....................... Farklı �eyleri bir araya toplayarak hikmeti ve ilmiyle 
yeni ...................................... �ey ler ihdâs eden. 
19. EL CEBBÂR.................. Her �eyi ezeldeki Hükm'üne göre tecellî ettiren. 
20. EL CELÎL....................... Azametin ve tüm kemâl sıfatlarının sâhibi. 
21. ED-DÂRR ...................... �nsanın nefsine zararlı ve �er diye gözükenleri yaratan 
ve bunları ..............................................hikmetiyle etkin kılan. 
22. EL EVVEL..................... Hilkatten önce de var olan. 
23. EL FETTÂH................... �ster nâsut ister melekût âleminde olsun kullarına maddî ve
.............................................. mânevî fetihlere nâil olmalarını mümkün kılan. 
24. EL GAFFÂR .................. Kulunun kusur ve günahlarını örtüp ba�ı�layan. 
..............................................Kullarının da biribirlerinin kusurlarını örtüp affetmeleri-
ni ..............................................mümkün kılan. 
25. EL GAFÛR .................... Günahları örtüp ba�ı�layan. 
26. EL GAN�YY .................. Hiç bir �eye ihtiyacı olmayan. 
27. EL HABÎR...................... Her�eyden haberdar olan ve her sırrın mâhiyetini di-
le...........................................di�ine bildiren. 
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28. EL HÂDÎ ........................ Zât'ına yönelen yolu kuluna gösteren, onu bu yola dâhil 
..............................................edip Kendi'ne ula�tıran. 
29. EL HÂFiD........................Ervâhı, kendi katından esfel-i sâfiliyne yollayıp nefis-
le...........................................riyle bedenlerini onlara mahbes yapan. 
30. EL HAFÎZ ...................... Koruyan. 
31. EL HAKK ...................... Gerçekte yegâne vâr olan. 
32. EL HAKEM ................... Hükmü, (be�erî hukuk anlamında) temyiz imkânı 
ol...........................................maksızın, kayıtsız �artsız tecellî eden. 
33. EL HAKÎM..................... Hikmeti takdîrine takaddüm eden. 
34. EL HÂL�K ..................... Takdîrine uygun olarak yaratan. 
35. EL HALÎM ..................... Kullarının kusurlarının cezâsını Âhiret'e te'cîl eden. 
36. EL HAMÎD..................... Hamdı yalnızca Kendi'ne mahsus kılmı� olan. 
37. EL HASÎB ...................... Yarattı�ı �eylerin her türlü hesabını tutan. 
38. EL HAYY ...................... �artsız diri olan. Dirili�i istedi�ine veren. 
39. EL K�BIZ...................... Emânet olarak vermi� oldu�unu geri alan. 
40. EL KÂD�R ..................... Kudretin sâhibi. 
41. EL KAHHÂR ................. Hilkatindeki zâhirî tecellîleri ezeldeki takdîrine uygun 
..............................................olarak de�i�tiren. 
42. EL KAV�YY .................. Kuvvetin sâhibi. 
43. EL KAYYÛM................ Varlı�ı, hiç bir �arta ba�lı olmaksızın, bizâtihî kâim o-
lan ..............................................tek zât. 
44. EL KEBÎR ...................... Ululukta benzeri olmayan. 
45. EL KERÎM ..................... Cömertli�inin sınırı olmayan. 
46. EL KUDDÛS ................. Kemâli, dile getirilen bütün niteliklerinin de ötesinde 
..............................................olan. 
47. EL LÂTÎF....................... Yarattı�ının gerekli olan ihtiyâçlarını �arta ba�lı olmak- 
..............................................sızın ûtfeden. 
48. EL MÂCiD..................... �ânına, �erefine, yüceli�ine eri�ilemeyen. 
49. MÂL�KÜ'L-MÜLK........ Bütün tecellîlerin tek sâhibi. 
50. EL MÂN�'....................... Tecellîlerin ezelî takdîrinin dı�ına çıkmasına müsaade 
..............................................etmeyen. 
51. EL MECÎD ..................... �ânın, �erefin ve yüceli�in sâhibi. 
52. EL MELÎK ..................... Görünen ve görünmeyen âlemlerin mülkünün ve tasar-
..............................................ruf yetkisinin sâhibi. 
53. EL METÎN ..................... Bütün mükevvenâtın uyumunu temin eden. 
54. EL MUAHH�R............... Her �eyi, takdîr ve vaad edilmi� vaktine te'hir eden. 
55. EL MU�NÎ..................... Her mânâda zenginlik veren, zenginle�tiren. Diledi�ini 
.............................................. mâsivâdan isti�nâ ettiren. 
56. EL MUHSÎ ..................... Her bir tecellînin hesabını en ince ayrıntısına kadar 
..............................................tutan. 
57. EL MUHYÎ..................... Diriltip hayat veren. 
58. EL MUÎD ....................... Yaratılmı�ları yok ettikten sonra tekrar yaratan. 
59. EL MU�ZZ ..................... �zzetin sâhibi. Diledi�ini azîz kılan. 
60. EL MUKADD�M ........... Diledi�inin  rütbesini yücelten, Kendi'ne yakla�tıran. 
61. EL MUKÎT..................... Her �eyin  ihtiyâcı olan rızkını da yaratan. 
62. EL MUKS�T................... Mükevvenâtı ezeldeki takdîrine göre yürüten. 
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63. EL MUKTED�R............. Kudretini diledi�i gibi tasarruf eden. 
64. EL MUSAVV�R............. Her �eyi yeni bir sûrete büründürme�e kâdir olan. 
65. EL MÜBD�' .................... Tüm varlıkları ezeldeki takdîrine göre vâr eden. 
66. EL MUCÎB..................... KullarınınTevhîd'le ilgili i�tiyâk ve dileklerine icâbet 
..............................................eden. 
67. EL MÜHEYM�N ........... Yarattı�ını bütün ahvâl ve ef'alinde gözeten, takdîrine 
göre ...................................... idâre eden. 
68. EL MÜ'M�N................... Zâtına yönelenlere emniyet ve itminân bah�eden. 
69. EL MÜMÎT .................... Emânet etti�i dirili�i geri alan. 
70. EL MÜNTEK�M............ Kullarının haklarına tecâvüzü cezâlandıran. Kullarının 
öcünü ................................... alan. 
71. EL MÜTEÂLÎ ................ Sonsuz sınırsız yücelik sahibi zât. 
72. EL MÜTEKEBB�R........ Ululu�una ortak etmeyen. 
73. EL MÜZ�LL................... Diledi�inden izzetini ketmeden. 
74. EN-NÂF�........................ Anlayana, her bir tecellîsi mahzâ fayda verici olan. 
75. EN-NÛR......................... Nûrun kayna�ı olup nûrunu diledi�ine diledi�i kadar 
..............................................veren. 
76. ER-RÂF�'........................ Kulunun mertebesini yükselten. Velî kuluna Mi'râc'ını 
.............................................yaptıran. 
77. ER-RAHÎM .................... Kuluna merhametle lûtfeden. 
78. ER-RAHMÂN................ Her �eyin bâtınında merhametiyle hâzır ve nâzır olan. 
79. ER-RAKÎB ..................... Yaratılmı�ların tümünü her an gözetip kontrol eden. 
80. ER-RE�ÎD...................... Takdîr ve tasarrufunda kimsenin tavsiyesine ihtiyâcı 
..............................................olmayan. 
81. ER-RAÛF....................... Son derece �efkatli, acıyan. 
82. ER-REZZÂK.................. Yarattı�ı her �eyin maddî ve mânevî bütün mukadder 
..............................................rızkını da temin eden. 
83. ES-SABÛR .................... Sabrın sâhibi. Takdîrinin tecellîsini sabırla bekleyen; ve 
..............................................diledi�ine de sabırla beklemek gücü veren. 
84. ES-SAMED.................... Her tecellînin, zuhûra gelebilmesi için, Zât'ına ihtiyaç 
.............................................duydu�u ama Kendisi her türlü ihtiyaçdan berî olan. 
85. ES-SELÂM .................... Korku ve endî�enin olmadı�ı, emniyet ve itminânın 
hü..............................................küm sürdü�ü sı�ınak. 
86. ES-SEM�'........................ ��iten, yaratıklarının hitaplarını her hâli ile algılayan. 
87. E�-�EHÎD ...................... Her �eye tanıklık eden yegâne �âhid. 
88. E�-�EKÛR..................... Emirlerine itaat edenleri kat kat ödüllendiren. 
89. ET- TEVVÂB................. Kullarını tövbeye sevk eden ve ba�ı�lanma taleplerini kabul 
.............................................. eden. 
90. EL VÂCiD ..................... Yoktan var edip vücûda getiren. 
91. EL VÂLÎ......................... Bütün mükevvenâtın idâresi yalnızca Kendi'ne ait olan. 
92. EL VÂR�S...................... Her mahlûkun fenâ bulmasından sonra onun geçmi� 
..............................................tecellîlerinin vârisi olan. 
93. EL VÂS�' ........................ Zâtı, esmâ'sı, evsâfı, ef'ali ve âsârı sınırlandırılamayan. 
94. EL VEDÛD.................... Yarattı�ına muhabbet ve �efkatle muamele eden ve di-
..............................................ledi�ine de aynen mukâbele etmesini nasib eden. 
95. EL VEHHÂB ................. Kullarının çalı�ıp kazanmakla elde edemeyeceklerini, 
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..............................................onlara verme�e kâdir olan. 
96. EL VEKÎL ...................... Kullarının teslîmiyetle Kendi'ne havâle ettikleri i�lerini 
..............................................ezelî takdîre göre sonuçlandıran. 
97. EL VEL�YY......................Her nesnenin bâtınî dostu. Diledi�i kulunu huzûruna 
..............................................kabûl ederek ona dostlu�unun idrâkini lûtfeden. 
98. EZ-ZÂH�R ..................... Kendini kullarının idrâkine tecellîleri aracılı�ıyla 
..............................................gösteren. 
99. ZÜ'L-CELÂL�  
VE'L-�KRÂM....................... Azametin ve keremin yegâne sâhibi. 
 
  

Di�er Bâzı Esmâ' 
 

 
EL  ÂLiM...............................Ezelden ebede kadar bütün tecellîleri bizâtihî bilen. 
EL ALLÂM.......................... Bütün varlık âlemini ezelî ilmiyle ku�atan. 
EL BE�ÎR............................. Diledi�ine esrârının künhünü bildirip müjdeleyen. 
ED-DÂF�'...............................Kullarına �er gibi görünen tecellîleri izâle eden. 
ER-RÂ�ÎD............................ Diledi�ini tecellîleri hakkinda ir�âd edip Kendi'ne yakın-
..............................................la�tıran. 
ER-RABB ............................ 360 000 âlemin mutasarrıfı ve mürebii. 
RABBÜN LÂ BURHÂNE  
�LLÂ BURHÂNEHÛ........... Kendi burhânlarından farklı olarak burhân diye ileri s-
..............................................rülenleri yalnızca vehim olarak yaratmı� olan. 
ES-SÂDIK............................ Ezelî hükmünü de�i�tirmeden sadâkatle uygulayan. 
ES-SETTÂR......................... Zâtını tecellîleriyle örten. Kullarının ayıblarını, kusurla-
rı-..............................................nı, hatâlarını ve günahlarını örtüp gizleyen. 
ES-SÜBHÂN ....................... Ortakdan ve kusurdan münezzeh, bütün kâmil vasıflar-
..............................................la nitelendirilen ve bütün kudsî esmâ' ile isimlendirilen 
..............................................eri�ilmez Zât. 
E�-�ÂFÎ ............................... Yarattı�ı her marazın �ifâsını da yaratmı� olan. 
VÂHiD-ÜL EHAD .............. Cüzlerden parçalardan meydana gelmemi�,parçalara ay-
..............................................rılamayan tek. 
 

* * * 
 
 
 
 
 
 
 



Din, �lim, Medeniyet (Dü�ünceler) 

 27 

3"���#��4���"�:K3	��
@�K�F��������"'L�

�
 
Mânevî alanda insanın aya�ını kaydıran önemli tuzaklardan biri de Akl'ın 

(Akl-ı Mea�'ın) "Kader ve Kazâ" sırrını, gene Kader'in iktizâsı olarak, idrâk etmek i-
çin çaba sarfetmesi ve bu konuda vehminin esiri olmasıdır. Oysa insan "Kader ve 
Kazâ"nın sırrını fehmetmekden âcizdir. Nitekim, Cenâb-ı Peygamber Efendimiz de 
sırf bunun için: "Bana Kader'in sırrından sual etmeyin!" buyurmu�tur. 

 
Kader Cenâb-ı Hakk'ın mükevvenâtı yaratmadan önce zaman içinde vuku bu-

lacak olan her �eyi Zât'ına has: 1) Hikmeti ve 2) Hükmü ile tesbit etmi� olmasıdır. 
Kazâ ise Cenâb-ı Hakk'ın: "Ol! (Kün!)" emr-i ilâhîsiyle bu mükevvenâtı ve zamanı 
halk etmesinden sonra, bu vuku bulacak olanların zaman içinde Kader'de tesbit edil-
mi� olan sıralarına göre tecellî edip vuku bulmalarıdır. 

 
Bu konuda Kur'ân-ı Kerîm'den ilgili âyetler ile bir bölük hadîs "Kader ve Ka-

zâ" faslının, sırrının de�il de, yalnızca îmânî temelinin anla�ılması için mealleri ve 
yorumlarıyla birlikte a�a�ıya dercedilmi�tir: 
 

�������
 

• ... Göklerin ve yeryüzünün ve her ikisi arasındakinin mülkü All�h'ındır. O 
diledi�ini yaratır ve All�h her �eye k�dirdir. (Mâide/6). 
 
All�h: Mâlikü-l Mülk'tür; yâni bütün mükevvenâtın Hâlikı ve Mâliki'dir. 
Mülkünde bütün tasarruf yetkisi ancak Zât'ına mahsûstur. Diledi�ini, dile-
di�i gibi yâni bütün kader ve kazâsı ile birlikte yaratır. Bunu tâyin etmek 
konusunda yegâne Yetki, Hikmet, �lim, �râde, Hüküm, Hilkat (Yaratma) ve 
Kudret'in sâhibi sâdece ve sâdece O'dur. 
 

• All�h sana bir zarar verirse o zararı O'ndan ba�ka giderecek yoktur ve e�er 
sana bir hayır verirse zâten her �eye gücü yeten de O'dur. O, kullarının ü-
zerinde her türlü tasarrufa sâhiptir. (En'am/17-18) 

 
E�er bir zarara u�radı�ın zehâbına kapılırsan o zararı All�h'dan ba�ka 
giderecek bir zât yoktur. Zararını ortadan kaldırdıklarını zâhiren gözle-
diklerinin hepsi de bil ki All�h'ın senin hakkında Ezel'de vermi� oldu�u 
Kader hükmüne uygun hareket etmektedirler, ve ço�u da bunun bilincinde 
de�ildir. Görünü�e aldanma! All�h yüce Hikmeti ile bütün mükevvenâtın 
Kader'ini Ezel'de tesbit etmi�tir. Görünü�ün ardında, aslında, her �eyin 
gerçek sebebi yalnızca ve yalnızca O'nun Hükmü'dür. 

 
                                                      
16  Necmettin �ahinler: Ganiyy-i Muhtefî'nin "Merâtib-i Tevhîd Risâlesi", Kaknüs Yayınları, �stan-
bul 2001 ba�lıklı kitabında yayınlanmı�tır. 
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• �urası gerçektir ki Biz her �eyi Kader'e göre yaratırız. (Kamer/49) 
 

Kader bütün bu Mükevvenât Âlemi'nin ilâhî yâni All�h'a mahsûs olan 
programıdır. All�h, her bir nesnenin vücûd âlemindeki zuhûrunun Ezel'de 
"Ol!" emriyle yaratmı� oldu�u bu programa uygun olmasını murâd ve tak-
dîr etmi�tir. 

 
• Arzdaki her yürüyen canlının rızkının sorumlulu�u yalnızca All�h'ın üze-

rindedir. All�h onun durdu�u yeri de (sonunda) gidece�i yeri de bilir. Bun-
ların hepsi de apaçık bir Kitap'da kayıtlıdır. (Hûd/6) 

 
Canlıların maddî ve mânevî rızıklarının sorumlulu�u Zât'ına Rezzâk ismini 
lâyık görmü� olan All�h'a aittir. Bunların zaman içindeki bütün durum, 
konum ve rızıkları All�h tarafından tesbit edilmi� olan Kader kitabında 
(Levh-i Mahfûz'da) apaçık yazılıdır. Hiç bir canlı bu kitaptaki programın 
dı�ında hiç bir �ey yapma�a k�dir de�ildir. Onlar hakkındaki hüküm E-
zel'de her �eyi bilen ve Zât'ına Aliym ismini lâyık gören All�h tarafından 
verilmi�tir. 

 
• Siz yeryüzünde de gökte de (All�h’ı) âciz kılanlardan de�ilsiniz. Sizin 

All�h'dan gayrı ne bir dostunuz ve ne de bir yardımcınız vardır. (Anke-
bût/22) 

 
Sizler ister vehminizin, ister aklınızın dürtüsüyle ya da �eriat'a uygun ol-
sun diye bilmecbûriye alaca�ınız tedbirlerle All�h'ın takdirinin önünü ke-
semez, Ezel'de sizin hakkınızda vermi� oldu�u hükmünün tasarrufunda O'-
nu âciz kılamazsınız. Aslında, bilebilseydiniz ki, aldı�ınız bütün tedbirler 
de O'nun Ezel'deki hükmüne uygundur. Ama nefsiniz bunun apaçık idrâki-
ne engel olmaktadır. Ama bilin ki bu engelleme dahi sizin hakkınızda E-
zel'de verilmi� olan Kader hükmünden bir cüzdür; ba�ka bir �ey de de�il-
dir. 

 
• Gaybın anahtarları O'nun indindedir, onları ancak O bilir. Karada ve de-

nizde ne varsa hepsini O bilir. O'nun bilgisi dı�ında bir yaprak dahi dü�-
mez. Ve yeryüzünün karanlıkları içinde bir tek tâne bile yoktur ki, ya� ve 
kuru hiç bir �ey bulunamaz ki apaçık bir Kitap'da tesbit edilmemi� olsun. 
(En'am/59) 

 
Gayb âlemini de �ehâdet âlemini de en ince ayrıntısına kadar bilen 
All�h'dır. Çünkü her ikisinin de Hakiym ve Aliym olan Hâlıkı O'dur. O bü-
tün bunları Kader kitabında tesbit etmi�tir. O'nun hükmünün dı�ında tecel-
lî eden hiçbir �ey yoktur. 

 
• Ölüleri, hiç ku�kusuz, Biz diriltiriz. Onların yaptıkları her i�i, bıraktıkları 

her i�i yazarız. Biz her �eyi bir öncü'de  yazmı�ızdır. (Yâsin/12) 
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Yeryüzünde insan sûretinde fakat  kalpleri ölü olanların kalplerini de, be-
denen ölerek topra�a girip Cezâ Günü'nü bekleyenleri de Biz diriltiriz. 
"Ölmeden evvel ölünüz!" sırrına erdirdiklerimizi huzurumuzda Hayy kıla-
rak dirilten de Biz'iz. Bu olacakların hepsi de mükevvenâttan önce takdîr 
ve tesbit etmi� oldu�umuz Kader kitabında kayıtlıdır. 

 
• Hiç bir �ehir yoktur ki Biz o �ehri Kıyâmet'ten önce helâk etmeyelim ya da 
�iddetli bir azâba u�ratmıyalım. ��te bu,  Kitap'da yazılmı� bulunmaktadır. 
(�srâ/58) 

 
Biz, "Külli �ey'in hâlikun illâ vechehû" âyetinin mânâsı akıllarını isâbetle 
ve dirâyetle kullananlar tarafından idrâk edilsin diye, Kader kitabında, 
Kıyâmet'den önce her bir �ehrin kendisi için biçti�imiz bir vakitte helâk 
olmasını bir kural olarak vaz etmi�izdir. 

 
• Bilmez misin ki All�h gerçekten de göklerde ve yeryüzünde ne varsa bilir; 
�üphe yok ki bu, bir Kitap'da bulunmaktadır; �üphe yok ki bu, All�h için 
pek kolaydır. (Hacc/70) 

 
• Gökte ve yeryüzünde hiçbir gizli �ey yoktur ki apaçık bir Kitap'da bulun-

mamı� olsun. (Neml/75) 
 

• Arzda yürüyen hayvanlar ve iki kanadıyla uçan ku�lardan ne varse ancak 
hepsi de sizleri andıran topluluklardır. Biz o Kitap'da hiçbir �eyi eksik bı-
rakmadık. Sonunda hepsi de ha�redilip Rabb'lerinin huzûruna getirilirler. 
(En'am/38) 

 
Ezel'den Ebed'e kadar vuku bulacak olan her �ey Bizim: Rubûbiyet'imizin, 
Hikmet'imizin, �lm'imizin, �râde'mizin, Kudret'imizin, ve Rahmet'imizin e-
seri olarak eksiksiz olarak hükm ve kayd edilmi� bulunmaktadır. Görünü�e 
aldanarak cüz'î irâde sâhibi olduklarına îman edenlerin ya da vehimleri-
nin kendilerini: "�nsan kendi kaderini kendi yaratır" diye avuttu�u insan-
ların Kader'in sırrı hakkındaki nasibsizlikleri de, vukuat kar�ısındaki ıs-
yânları da,  bütün insanların ha�rı da, Cezâ Günü de hep Bizim tertib et-
mi� oldu�umuz o Kader Kitabı'nın (Levh-i Mahfûz'un)  iktizâsıdır. 

 
• Gerçekten de yeryüzünün onlardan neyi eksiltti�ini Biz biliriz. (Bu bilgiler 

de dâhil olmak üzere) Her �eyi zabta geçirip koruyan Kitap ise Bizim in-
dimizde bulunmaktadır. (Kaf/4) 

 
Sizin büyüleriniz de, fallarınız da, e�yâ ya da hâdisâtı u�urlu–u�ursuz diye 
sınıflandırmanızdaki vehimleriniz de hiç Bizim indimizdeki bu kitaba te'sir 
edip de bu Kitab'ın sırlarını sizlere fâ� edebilir mi?Ne kadar da bâtıl îti-
katlarınız var! Hiç de�ilse bu bâtıl îtikatların dahi Levh-i Mahfûz'da sizin 
hakkınızdaki Hükmün gere�i oldu�unu bir idrâk edebilseniz! 
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• Yeryüzüne ya da nefislerinize gelip çatan hiç bir musîbet yoktur ki Biz, 
onları yaratmadan önce onu, bir Kitap'da tesbit etmemi� olalım. �üphe yok 
ki bu, All�h'a pek kolaydır. (Hadîd/22) 

 
Yeryüzüne ya da nefsinize gelip çatan bir musîbet kar�ısında haddi hudûdu 
a�mayın! �eriat'ın böyle bir durumda gerektirdi�ini yapın! Ama görünen 
sebeplere bakıp da All�h'ın Fâil-i Mutlak oldu�unu unutmayın! Bu musî-
betler kar�ısında All�h'ın takdîrine teslim olarak: "All�h, demek ki, böyle 
takdîr etmi�. Mâlikü-l Mülk O'dur. O diledi�ini yapar. Ba�ıma bu gelen de 
ancak onun Fazl'ındandır" diyerek tevekkül edip Hakk'a teslim olun; ger-
çek Müslümanlar'dan olun: 
 

• De ki: "Bize, All�h'ın bizim için yazmı� oldu�undan ba�kası kesinlikle i-
sâbet etmez. O'dur bizim dostumuz ve inananlar da All�h'a dayanıp tevek-
kül etmelidirler." (Tevbe/51) 

 
• Binlerce oldukları hâlde ölüm korkusundan dolayı yurtlarından çıkıp gi-

denleri görmedin mi? All�h onlara "Ölün!" dedi... (Bakara/243) 
 

�nsanların bazı olayların zuhûruna engel olmak üzere aldıkları tedbirler o 
olayların zuhûruna her zaman engel olmazlar. E�er All�h bir kimsenin ö-
lümüne hükmetmi� ise ve o kimse kendi aklınca bulundu�u �ehirden çıkıp 
gitmenin ölüm tehlikesini izâle edece�ine inanır da o �ehri terkederse ö-
lüm Kader'deki hükme uygun olarak onu gitti�i yerde de bulur. Nitekim bir 
hadîsde, Cenâb-ı Peygamber Efendimiz: "All�h bir kulun bir yerde ölme-
sini takdîr etmi�se onun oraya gitmesine sebep olacak bir ihtiyaç yaratır" 
demektedir (Tirmizî, Kader:11/C.U��ak:660) 

 
����������
 

• Bir kul hayrı ve �erri ile Kader'e îman etmedikçe tam îman etmi� olmaz. 
Gene, ba�ına gelecek olan bir �eyin mutlaka gelece�ine, gelmeyecek ola-
nın kat'î sûrette gelmeyece�ine inanmadıkça tam îman etmi� olmaz. 
(Tirmizî, Kader:10/C.U��ak: 662) 

 
• Kader'e îman tevhîdin nizâmıdır. (Deylemî, Müstedrek/Câmiü's Sa�îr: 

1681, Yeni Asya). 
 

• Üç �ey îmanın aslındandır: 1) "Lâ ilâhe illâllah" diyen kimseye sıkıntı 
vermemek, hiçbir günah sebebiyle onu günahla damgalamamak ve hiçbir 
amelinden dolayı onu �slâm dı�ına atmamak. 2) Cihâd. All�h beni pey-
gamber olarak gönderdi�i günden itibâren tâ ümmetimin sonu Deccâl ile 
sava�ıncaya kadar devâm edecektir. Ne bir zâlimin zulmü, ne de bir âdilin 
adâleti onu ortadan kaldıracaktır. 3) Kader'e îman. (Ebû Dâvûd, Cihâd: 
33/Câmiü's Sa�îr:1849, Yeni Asya). 
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• All�h bir kulun bir yerde ölmesini takdir etmi�se onun oraya gitmesine se-
bep olacak bir ihtiyaç yaratır. (Tirmizî, Kader:11/C.U��ak:660) 

 
• Resûlullah bir gün oturmu� ve elindeki deynekle yeri çiziyordu. Bir ara 

ba�ını kaldırdı ve: "Sizden hiçbirisi yoktur ki Cennet ve Cehennem'deki 
yeri bilinmesin" buyurdu. Bunun üzerine orada bulunanlar: Yâ Resûlullah, 
öyle ise niye çalı�ıyoruz ki? Her �eyi bir kenara bırakıp tevekkül etmeye-
lim mi?" dediler. Resûlullah dedi ki: "Hayır; çalı�ınız, kendinizi bırak-
mayınız! Çünkü herkes ne için yaratılmı�sa, o i� kendisine kolay hâle geti-
rilir" buyurdu. Sonra da �u meâldeki âyet-i kerîmeyi okudu: “Muhtaç o-
lanların hakkını veren, All�h’dan korkup emir ve yasaklarına riayet e-
den ve o en güzel sözü (Kelime-i Tevhîd’i) tasdik eden kimseye gelince ... 
Biz onu Cennet’e hazırlarız. All�h’ın hakkını yoksullara vermeyen, se-
vâbına kar�ı ilgisiz görünen ve o en güzel sözü (Kelime-i Tevhîd’i) yalan-
layanı da en güç olana (yâni Cehennem’e) hazırlarız (Leyl Sûresi/5-10)”. 
(Buhârî, Kader:4; Müslim, Kader:7; Ibni Mâce, Mukaddime:10/C. U��ak: 
654) 

 
• ... E�er ba�ına kötü bir �ey gelirse: "Ke�ke �unu isteseydim, �unu yapsay-

dım" deme! Ancak: "All�h böyle takdîr buyurdu ve O diledi�ini yapar" de! 
Çünkü  "ke�ke" sözü �eytân'ın i�e karı�masına kapı açar. (Ibni Mâce, Mu-
kaddime: 10/C.U��ak: 656) 

 
• Lânet etti�im altı çe�it kimse vardır ki onlara All�h ve gelmi� geçmi� bü-

tün peygamberler de lânet etmi�tir. Bunlar: 1) All�h'ın kitabına ilâve ya-
pan, 2) All�h’ın Kader'ini tasdîk etmeyen, 3) All�h'ın alçalttıklarını yük-
seltmek ve yücelttiklerini de alçaltmak için ceberutlukla insanların ba�ına 
musallat olan, 4) Mekke haremi dâhilinde yasak olan i�leri yapan, 5) Ehl-i 
Beytim'e zulmeden, ve 6) benim Sünnetimi terkedenlerdir. (Tirmizî, Ka-
der: 17/C. U��ak: 665). 

 
• Her �eyin bir hakîkatı vardır. Kul, ba�ına gelen bir �eyin mutlaka gelece-
�ine, gelmeyen �eyin de gelmesine imkân olmadı�ını bilmedikçe îmanın 
hakîkatına eri�emez. (Ebû Dâvûd, Sünnet:16/Câmiü's Sa�îr: 1346, Yeni 
Asya). 

 
• Bir ki�i Resûlullah'a gelerek: "Yaptırdı�ımız muskaların,tedâvîde kullan-

dı�ımız ilâçların ve yaptı�ımız perhizlerin All�h'ın kaderinden gelecek 
herhangi bir �eyi geri çevirece�i görü�ünde misiniz?" diye sordu. Resûl-i 
Ekrem: "Onlar da All�h'ın Kader'indendir" buyurdu. (Tirmizî, Kader: 
2/C.U��ak: 667). 

 
• Adak All�h'ın insano�lu için takdîr etti�inden ba�kasını yakla�tırmaz (yâni 

hükmetti�i kaderi de�i�tirmez). Fakat adak bazan Kadere uygun dü�er de 
bu da cimrinin vermek istemedi�i malı vermesine sebep olur. (Müslim, 
Nezir:7/Câmiü's Sa�îr:1227,Yeni Asya). 
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• All�h tarafından takdîr edilene râzî olması insano�lunun mutlulu�undan ve 

All�h'dan hayır dilemeyi terketmesi de bedbahtlı�ındandır. Gene, All�h ta-
rafından kendisine takdîr edilene kar�ı �ikâyetçi olması insano�lunun bed-
bahtlı�ındandır. (Tirmizî, Kader: 15/C.U��ak:664) 

 
• All�h'dan (bir i�in) hayırlısını dilemesi insano�lunun iyi oldu�unun i�âre-

tidir. All�h'ın takdîr etti�ine rızâ göstermesi insano�lunun iyi oldu�unun 
i�âretidir. All�h'dan (bir i�in) hayırlısını dilememesi insano�lunun kötü ol-
du�unun i�âretidir. All�h'ın takdîrine ho�nutsuzluk göstermesi de insano�-
lunun kötü oldu�unun i�âretidir. (Müslim, Müsned:168, Tirmizî, Kader:15, 
Müslim, Hac:402). 

 
• All�h bir kulu hakkında bir �ey takdîr etmi�se, bu takdîrini hiç bir �ey geri 

çeviremez. (�bni Kânî'den/Câmiü's Sa�îr: 958, Yeni Asya). 
 

All�h bir kulun Kader'inde kendisi için bir �eye hükmetmi�se O'nun bu 
hükmünü dua da, adak da, �eriat'a uygun ya da �eriat-dı�ı tedbirler de 
de�i�tiremez. Bunların All�h'ın hükmü üzerinde hiç ama hiçbir tesiri yok-
tur.Bununla beraber kul, All�h'ın takdîrinin nasıl tecellî edece�ini bilme-
di�i için, ekseriyetle kendi nefsine ho� gelecek bir beklenti içindedir ve dua 
ve niyâzları da daha çok nefsini tutmin edecek bir tecellînin vuku bulması 
yönünde olur (Aslında onun bu beklentisi de, ve dua ve niyâzları da gene 
All�h'ın kendisi için Kader'ine yazmı� oldu�u hükümlerinden ba�ka bir �ey 
de�ildir). Hâlbuki yukarıdaki bir ba�ka hadîsde de belirtilmi� oldu�u 
vechile bir insan: 1) bir i�in hayırlısını dilemek ve 2) Allâh'ın kendisi için 
takdîr etmi� oldu�u �eyin vukuunda da bu takdîre rızâ göstermek mecbû-
riyetindedir. Bu konuda belki de her �artta geçerli olabilecek, efrâdını 
câmî' ve a�yârına mânî' olan bir dua: "Yâ Rabbi! Bildi�im ya da bilmedi-
�im her türlü �erden Sana sı�ınır, bildi�im ya da bilmedi�im her türlü 
hayrı Sen'den niyâz ederim" �eklinde olmalıdır. 

 
• Fazla kaygılanma! Senin için takdîr edilen olur, rızık olarak yazılan gelir. 

(Beyhakî’nin �aâbü-l Îman’ından/Câmiü’s Sa�îr:3873, Yeni Asya). 
 
�nsanın vukuat kar�ısında ya da bekledi�i rızık bakımından kaygılanması kendi 
nefsinin do�al bir tepkisidir. Ancak, insan nefsine hâkim olarak bu konuda a�ırı-
ya kaçmamalıdır. �nsanın, All�h'ın Ezel'de kendisi için vermi� hükümden ba�ka 
bir �eyin asl� vuku bulamayaca�ının ve takdîr edilmi� olan rızıktan da ba�ka bir 
rızka asl� nâil olamayaca�ının idrâkini zinde tutarak Rabb'ine teslim olması 
kendisi için daha hayırlıdır. 

 
• Ku� dahi Kader'le uçar. (Ömer Fevzi Mardin, Hadîs-i �erifler, s.101). 

 
• Muhtac oldu�unuz �eyleri (yüz suyu dökmeden, zillete dü�meden) izzet-i 

nefis ile isteyiniz. Zîrâ umûrun kâffesi All�h'ın takdîri ile cereyân eder. 
(a.g.e.,s.102). 
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• Üç huy vardır ki onlar kimde bulunursa o, All�h'ın sevgili has kullarından 

olur. Bu üç huy: 1) Kader'in hükmüne râzî olmak, 2) All�h'ın haram kıl-
dı�ı �eylere kar�ı sabretmek, 3) (sâdece) azîz ve celîl olan All�h'ın zâtı için 
öfkelenmek. (Deylemî'nin Müsnedü-l Firdevs'inden/Câmiü's Sa�îr: 1835, 
Yeni Asya). 

 
• �unlar îmanın zayıflı�ındandır: 1) All�h'ı kızdırmak bahâsına insanları 

râzî etmen, 2) All�h'ın verdi�i rızıktan dolayı insanları övmen, 3) All�h'ın 
sana vermedi�i rızıktan dolayı insanları kötülemen. Bir kimse ne kadar 
�iddetle isterse istesin, All�h'ın nasîb etmedi�i �eyi sana getiremez. Hiç 
kimsenin ho�nutsuzlu�u da All�h'ın sana verdi�ini geri alamaz. All�h, 
hikmetiyle ve büyüklü�üyle, huzur ve ferahı: 1)  Kader'e rızâ'ya, ve 2) 
kuvvetli îmana; kaygı ve üzüntüyü de: A) �üpheye, ve B) "kaderine itiraz 
etme"ye yerle�tirmi�tir. (Ebû Nuaym'ın Hılye'si ve Beyhâkî'nin �i'bü-l 
Îman'ından/Câ-miü's Sa�îr: 1389, Yeni Asya). 

 
Bu âyet ve hadîslerden anla�ılmaktadır ki e�er bir kimse bir hâcet için dua 

eder de o duanın muhtevâsı bi hikmet-i Hudâ gerçekle�ecek olursa bu duanın, o kim-
senin nefesinin kuvvetinin bir emâresi ya da Kader'ini de�i�tirmi� bir dua olarak de-
�il de: 1) onun, ezelde Cenâb-ı Hakk'ın tâyin ve takdîr etmi� oldu�u hükme (zâhirde) 
tesâdüfen paralel dü�mü� bir duası, ve kezâ 2) gene ezelde, o kimse için takdîr edil-
mi� olan hükmün gere�i olarak kabûl edilmesi gerekir. 

 
Kazâ'nın zâhirine bakıp da i�in aslında bir sebeb-sonuç ili�kisinin mevcûd ol-

du�unu vehmetmek vahim bir hatâdır. Cenâb-ı Hakk, Ezel'de, Zât'ını bir sebeb-sonuç 
ili�kisiyle kayıt altına almaksızın Kader'i tâyin etmi�tir. Kader'de, yalnızca, Cenâbı 
Hakk'ın (hikmeti sâdece ve sâdece Zâtı'na mâlûm olan) Hükmü vardır. Bu Hüküm 
ise: 1) "sebeb-sonuç ili�kisi"nden ba�ımsızdır; ve 2) bu ili�kinin, insanın nefsinin 
kendi hayâlinde tahrik etti�i, vehmî zuhûruna da takaddüm eder. Be�erin Akl-ı 
Meâ�'ının kendisine telkîn etti�i sebeb-sonuç ili�kisi Kader'in halkedilmesinin teme-
linde yoktur. Bu ili�ki ancak, Kazâ'nın zuhurunda, olayların zaman içinde bir silsile 
te�kil etmesinin mâkûlemizde (gene de Ezel'deki Kader hükmüne uygun olarak) ih-
dâs etti�i bir vehimden ibârettir. 

 
Hiç bir i�in Kader hükmünün dı�ında vuku bulmadı�ı ve kimsenin Kader'in 

hükmünü de�i�tiremeyece�i idrâki dâimâ zinde tutulmalıdır. 
 

Bu itibarla, bâzı hareket ve davranı�ların "u�urlu" ya da "u�ursuz" oldu�u 
vehmine, yâni nefsin insana, açık ya da kapalı bir biçimde, telkin etti�i "Kader'in 
hükmünü de�i�tirebilece�i vehmi"ne kapılmamak gerekir. Bu kabil bir inanç bir tür 
�irk-i hafî'den ba�ka bir �ey de�ildir. �nsan bir takım hareket ve davranı�larla ya da 
mezarlardan, meczublardan, falcı ve cincilerden meded umarak Kader'i de�i�tiremez. 
Ba�ına ne gelecekse gelecektir. 

 
Bu anlamda u�urlu sayılabilecek tek �ey insanın kendi nefsinin hiyle ve o-
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yunlarını te�his ve tesbit etmek hususunda irâde ve idrâk sâhibi olmasıdır. Ayrıca 
unutulmamalıdır ki Cenâb-ı Peygamber Efendimiz: "El hayru fi mâ vak'a" yâni: 
"Vuku bulanda hayır vardır" ve gene "Bir i�in sonunu sabırla beklemek ibâdettir" 
demi�tir. O hâlde vuku bulanın hayrının tecellî etmesini sabırla ve îmanla bekle-
mek mahzâ edeb ve ibâdet olmaktadır. Böyle bir fırsat, ele geçti�inde, asl� hebâ e-
dilmemelidir. 
 

Be�er, herhangi bir hususta: 1) �eriat'a, 2) Akl'a ve 3) �lm'e uygun olan bütün 
gerekli tedbirleri  eksiksiz almakla yükümlüdür. Bu tedbirler alınmaksızın Kader'in 
hükmüne teslimiyet göstermek ise: 1) isâbetli de de�ildir, 2) Peygamber'in sünnetine 
uygun bir tavır da de�ildir. 

 
�nsan Kader'in kendisi hakkındaki nihaî hükmünü (yâni Dünyâ'daki hayâtın-

da kazandı�ı sevab ve günahlar yüzünden Cennet'e mi Cehennem'e mi gidece�ini) 
remil atarak da, zâiçe çıkartarak da, fal açarak da, medyumlar ya da cinler ...vb vâsı-
tasıyla da bilemez. Bununla beraber, insanın Dünya hayatındaki fiilleri Kader'in ken-
disi hakkındaki nihaî hükmünün ne olaca�ının �a�maz bir göstergesidir. E�er bir in-
san bütün hayâtında emr-i bi-l mâ'rûf ve nehy-i ani-l münker'e uygun hareket ederse 
bu onun Kader'inde tesbit edilmi� olan nihaî yerin Cennet oldu�unun i�âretidir. 
 

* * * 
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 "Kutsal", "Din" ve "Devlet" kavramları tarih boyunca iç içe girmi�lerdir. Biz 
bu incelemede bu kavramların tarih boyunca yol açmı� oldukları tezâhürlerine de�il, 
daha çok, bu kavramların epistemolojisine ve ça�da� uygulamalarda mâruz kaldıkları 
kavram karga�asına de�inece�iz. 

 
���3")+�,�3.���1�*8�+*�

 
Gerek dinî hayatta gerekse din-dı�ı hayatta "kutsal" kavramı sosyolojik bir 

norm olarak kar�ımıza çıkmaktadır. "Kutsal": 1) varlı�ı tartı�ma-dı�ı olan, 2) be�ere 
has zaaflardan yoksun18, 3) be�erin gücünü a�an, 4) be�erden, ba�kaldırma de�il, u-
yum bekleyen19, 5) uyumsuzluk hallerinde cezaî yaptırımlarla korunan, kısacası 5) 
a�kın (müteal), fakat 6) normatif  bir izâfet'tir. Böyle bir izâfetin temelinde akıl, man-
tık de�il düpedüz bir teslimiyet ve bazen de bir inanç yatar. 
 
 "Kutsal" her zaman dinî içerikli olmaz, seküler kutsallar da vardır. Bununla 
beraber ileride de�inece�imiz vechile seküler kutsallara zamanla dinî bir kutsallık i-
zâfe edilebildi�i de vâkîdir. 
 

Yukarıda verilmi� olan tanıma göre Tanrı kutsaldır. Tanrı'nın gönderdi�i pey-
gamberler de kutsaldır. Bu iki hâlde söz konusu olan dinî kutsallık'tır. Tekke âdâbına 
göre bir tarîkat lideri de kutsaldır. Katolik âlemin Papa'sı da kutsaldır. Bu iki hâlde 
ise söz konusu olan dinî görünü�lü seküler kutsallık'tır. 

 
�spanya'da General Franco, �ili'de Pinochet de kutsal idiler. Nazizm'e göre 

Adolf Hitler, Fa�izm'e göre Benito Mussolini, Komünizm'e göre Lenin ve Stalin ile 
Mao da kutsal idiler. Türkiye'de rahmetli Atatürk de, hükûmet darbesi yapmı� asker-
ler de bu tanıma göre kutsaldırlar. Türkiye'deki cârî mevzuata göre bir siyasî partinin 
ba�kanı da o partinin üyelerine göre kutsaldır. Bu örneklerde söz konusu olan da salt 
seküler kutsallık'tır. 
 

B. "Din"in Mâhiyeti 
 
Etimolojik Açıdan "Din" 
 

 Din kelimesi arapça bir kelimedir. Dil bilginleri bu kelimenin arapça deyn 
                                                      
17  Gazeteciler ve Yazarlar Vakfı'nı III. Abant Toplantısı'nda 21.08.2000'de sunulmak için hazırlanmı� 
ama oturum ba�kanının engellemesi yüzünden hâzirûna sözlü olarak takdim edilememi�tir. Daha son-
ra Umran dergisinin (sırasıyla Ekim ve Kasım 2000 nüshalarında) sayı: 74, s.55-61 ve sayı: 75, s. 52-
56'da iki bölüm hâlinde yayınlanmı�tır. 
18  Özellikle de hatâsı olmayan (lâ yuhtî).. 
19  Özellikle de mes'ul olmayan, sorgu suale tâbî tutulamayan (lâ yüs'el). 
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kelimesinden türemi� oldu�unu kabûl etmektedirler. Deyn: "Yükümlülük, belirli za-
manda ödenmesi gerekli borç" anlamındadır. Buradan din'in: "Belirli zamanda ö-
denmesi gerekli borcun ödeme biçimini düzenleyen kurallar" oldu�u anla�ılmak-
tadır. Bununla beraber din kelimesi, zaman içinde, bu tanımı peki�tiren semantik an-
lam kaymalarına u�ramı� ve: örf, âdet, durum, itaat, hüküm, ferman, yönetme-
yönetilme, îtikat, tapınma gibi anlamlara da çekilmi�tir. Deyyân da din'den türemi� 
olup "hüküm sâhibi" demektir. Ayrıca din kelimesine, Kur'ân'da 13 yerde geçen 
yevmü-d din gibi özel bir deyimde cezâ ve hesapla�ma anlamları da yüklenmi�tir.  

 
Din kelimesinin lâtince kar�ılı�ı ise religio kelimesidir. Bu kelimenin kökü-

nün, etimolojik açıdan, iki kaynaktan geldi�i ileri sürülmü�tür. Bunlardan biri 
relegere kelimesidir ki "itinâ ile muamele etmek", di�eri ise religare  yâni "bir �eye 
ba�lı kılmak" demektir. Bazı dil bilginlerine göre din'in otuzu a�kın farklı anlamı bu-
lunmaktadır. 

 
Sosyolojik Açıdan "Din" 

 
Otuzu a�kın farklı anlamı bulunan ve tezâhürleri açısından da büyük çe�itli-

lik20 arz eden din olgusunun �imdiye kadar herkesi memnûn eden, efrâdını câmî ve 
a�yârına mânî açık-seçik bir tanımı verilebilmi� de�ildir. Yapılabilen, ancak, ne tür-
den tezâhürlerin dinî tezâhürler olarak tescil edilmeleri gerekti�inin asgarî �artları-
nın tesbitidir. 

 
Meselâ Budizmi, uygulamaları düzeyinde de�il de, doktrini yâni felsefesi dü-

zeyinde ele alacak olursak, Gautama Buddha'nın ö�retti�i Budizm'de �ahsî ya da 
gayrı �ahsî bir ilâh mevcûd de�ildir. Buddha kendisini ilâh ilân etmemi� oldu�u gibi 
herhangi bir ilâha tapınmayı da ö�ütlemi� de�ildir. Ama Buddha'dan sonra budistler 
Gautama Buddha'ya ve onun heykellerine kar�ı izhar ettikleri büyük saygı dolayısıy-
la onu kutsalla�tırmı�lar ve hattâ ilâhla�tırmı�lardır. Bu heykeller kar�ısında gerçek-
le�mesini arzu ettikleri isteklerini dile getirirken Buddha'nın ö�retisinde bulunmayan 
bir takım ritüeller ihdâs etmi�lerdir. Bu bakımdan temelindeki doktrine de�il de uy-
gulamalarına bakıldı�ında, Budizmi putperest bir din gibi görmemek mümkün de-
�ildir. 

 
Dinin soyut kavramı, Batı'da, önce Roma �mparatorlu�u'nda biçimlenme�e 

ba�lamı�tır. Romalıların bu amaçla kullandıkları religio kelimesi de sonradan bütün 
hıristiyan batı dünyâsının malı olmu�tur. Cicero (M.Ö.106-43) religio için: "Bir kim-
senin lâyık olan her varlık ve özellikle de kutsal bir varlık kar�ısında kendi derû-
nunda duydu�u ba�lılık ve saygı" tanımını veriyor ve bu ki�inin ba�lılık ve saygısı-
nın da toplumun bu konudaki örf ve âdetine uygun âyinlerine (ritüellerine) katılma-
sında ortaya koydu�u özenle ortaya çıktı�ını ifâde ediyordu. 

 

                                                      
20 1968 yılında A.B.D.nde Kaliforniya eyâletinde yapılan bir inceleme sonunda bu eyâlette be�binin 
üzerinde din ve mezhebin bulundu�u tesbit edilmi�ti. 
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Bu tanıma göre, otantik sayılabilecek bir dinden söz edebilmek için, en azın-
dan: 1) insanların derûnlarında kendisine kar�ı ba�lılık ve saygı duymaları gereken 
bir ya da birkaç "kutsal"ın mevcûd olması, ve bu ba�lılık ve saygının da 2) bir çe�it 
ritüel aracılı�ıyla, ve 3) kalıcı ve sürekli bir biçimde açı�a vurulması yeterlidir. Bir 
4. �art da söz konusu saygıdan ve ritüellerden sapmaların: A) yasak (harâm, ya da 
tabu) olması, ve B) cezâlandırılması �artıdır. Bunlar, en ilkel din �ekli için gerekli 
olan asgarî �artlara delâlet etmektedir. Bu �artlara uyan dinlerin ise evrensel de�il 
ancak mevzî bir tebli�i oldu�u mü�âhede edilmektedir.  

  
Ki�ilerin derûnlarında ba�lılık ve saygı duydukları bu "kutsal", dinî tezâhü-

rün türüne göre, ya somut olarak maddî bir nesneyle temsil edilebilmekte; ya da 
maddî bir �eyle temsil edilmesi mümkün olmayan bir tasavvur hâlinde bulunmakta-
dır. Birinci hâlde bu temsil genellikle put adını alır; totem de bir çe�it puttur. �kinci 
hâl söz konusu oldu�unda ilkel dinlerde, bu: animistlerde anima, Malinezya'da ma-
na, Kuzey Amerika'da Algonkin yerlilerinde manitu, Irokuva yerlilerinde orenda, 
Lakota yerlilerinde ise vakan adını almaktadır. 

 
Gerek etimolojik anlamı gerekse sosyolojik olgusu bakımından bir dinî tezâ-

hür'ün ortaya çıkabilmesi için de, en azından: 1) insanların kendi derûnlarında ola-
�andı�ı bir saygıyla ba�lı oldukları bir ya da birkaç "kutsal"ı kabûl ve te�his etmi� 
olmaları (îmân), 2) bu varlık kar�ısında  kendilerini bir takım özel tutum ve davranı� 
biçimlerine uymaya zorunlu hissetmeleri (ritüeller), ve 3) bu özel tutum ve davranı�-
ların (ritüellerin) kalıcı bir örf ve âdet hâlini kazanmı� olması (�erîat), ve 4)  bunlar-
dan sapmalara (günahlara) bir cezâ sisteminin uygulanması gereklidir (günahların 
cezâlandırılması). 

 
Bu �artlar din sosyolojisi açısından en ilkel din türünü karakterize eden �art-

lardır. Câhiliyye dönemindeki arapların Lât ve Uzzâ gibi putlara kar�ı tutumları da 
i�te bu anlamda ilkel bir dinî tezâhürdü. Onlar da bu putlara, kendilerine saygıyla 
ba�lı olunması gereken "kutsal" varlıklar olarak îmân ediyorlar; onlara olan saygıla-
rını zaman zaman yiyecekler sunmak, bunların muhâfaza edildikleri binâyı (Kâbe'yi) 
çırılçıplak, el çırparak tavaf etmek ve bu ritüeli yılın belirli zamanlarında daha �ata-
fatlı bir biçimde tekrarlamak sûretiyle gösteriyorlardı. Bunlara kar�ı çıkan müslü-
manlara ise cemiyetten tecrid etme ve ambargo cezâsı uygulanmaktaydı. Pasifik ada-
larında ve Kuzey Amerika'daki yerlilerin köylerinin giri�ine yerle�tirdikleri kabîle to-
temlerine kar�ı saygı dolu tutumları da böyle bir ilkel dinî tezâhür kapsamı içindedir. 

 
Daha geli�mi� dinî tezâhürlerde, söz konusu ilkel dinî tezâhür türünden farklı 

olarak, bir doktrin ile birlikte dinî kurumlar'ın da ortaya çıktı�ını görmekteyiz. 
Doktrin, en azından: 1) saygı duyulan yâni tapınılan varlık ile mü'minler arasındaki 
ili�kiyi düzenleyen, 2) bir takım yasaklar (haramlar), helâller ve uyulması gerekli 
zorunluluklar (vecîbeler) vaz eden, 3)  yaptırımlar ve hattâ cezâ ve mükâfatlar da içe-
ren "norm koyucu" bir inanç (îmân) sistemi olarak ortaya çıkmaktadır. Dinî kurum-
lar ba�lı�ı altında ise, ba�ta, söz konusu dinin sâlikleri'ne bu doktrini açıklamakla 
yükümlü olan ruhban sınıfı ile bu doktrine ba�lı olarak kurulan ve toplantılara, ta-
pınmaya, dinin yayılmasına ve korunmasına yardım eden kurumlar kastedilmektedir. 
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Söz konusu ilkel dinlerde bu inanç sisteminin emirlerine uymamak bir yana, 

"kutsal" kavramının gerektirdi�i biçimde, bunları tahlîl etmek ve ele�tirmek dahi ya-
saktır ve mutlaka be�erî bir cezâyı gerektirmektedir. Bu cezâlar ilkel kavimlerde da-
yak ya da vücûda ba�ka türlü maddî zarar vermekden tutun da hürriyeti kısıtlamaya, 
cemiyetten atılmaya, i�kenceye ve hattâ ölüm cezâsına kadar gidebilmektedir. 

 
Bir toplumda dinî tezâhürler iyice yerle�me�e ve din de kollektif bir kurum 

olarak algılanma�a ba�ladıktan sonra, do�al olarak, temeldeki doktrinden de ritü-
ellerden de farklı uygulamalar ortaya çıkmaktadır. Bu ise dinin temeldeki ilkelerin-
den çok farklı sapmalara dahi yol açabilmektedir. Bu sapmaların yüksek düzeydeki 
dinlerde daha çe�itli biçimlerde ortaya çıktı�ı ve hattâ bazen dinin yerine geçti�i dahi 
görülmektedir. Yâni din, doktrin açısından sâfiyetini koruyabilirken, uygulamalar 
(diyânet) açısından pekçok sapmanın zuhur etmesi ve bu sapmaların da avâm arasın-
da dinden sayılmaları mümkündür. 
 
Ferdî ve Kollektif Vicdân 
Açısından "Din" 

 
En geli�mi� dinler, insanların kendi kendilerine bazı ki�i ya da nesneleri put 

olarak tapınma aracı kabul etmelerinden çok farklı olarak, idrâkin çok ötesinde kalan 
ve maddî emsâli bulunmayan tek bir Kutsal Yaratıcı Varlık tarafından insanlara teb-
li� etmekle görevli kılınan bazı müstesnâ kimselerin (peygamberler'in) bu Varlık'dan 
çıkan ilâhî vahyin herkese alenen açıklanmasıyla (tebli� edilmesiyle) ortaya çıkmı�-
tır. Bu Varlı�a All�h, ve vahyin içeri�i olan kutsal direktiflerin toplu olarak sunul-
masına da Semâvî Kitap denilmektedir. 

 
Bu kabil dinlerin en belirgin özellikleri: 1) dünyâ hayatına bir düzen getiren, 

2) mü'minlerin: A. All�h'a, B. insanlara, C. di�er varlıklara kar�ı sorumlulukları be-
lirleyen, ve 3) Bu sorumlulukların yerine getirilmesi ya da getirilmemesi hâlinde ö-
lümden sonra ba�a gelebilecek olan olayları açıklayan "norm koyucu" müstesnâ birer 
ahlâk sistemi olmalarıdır. 

 
Hiç �üphesiz ki be�er fıtratına en uygun din �slâm dinidir. Di�er bütün dinle-

rin aksine bu dinde dayatmacı, dini zorla kabûl ettirici hiçbir yaptırım yoktur ve di-
ni benimseyip ya�amaları konusunda ferdî vicdânlara baskı da yapılamaz. Bu: "Lâ 
ikrâhe fi-d dîn: Dinde zorlama yoktur!" (II/256)21 âyetiyle de tahkim edilmi�tir. Hattâ 
dinden dönenlere insanlar tarafından uygulanacak bir had22 dahi yoktur23; onların ce-
zâsı "... All�h'ın, meleklerinin, ve insanların lânetine u�ramalarıdır" (III/87), ve ".. 
                                                      
21 Parantez içindeki romen rakkamları Kur'ân'daki sûre numarasını ve di�er normal rakkamlar da o sû-
redeki âyetin numarasını göstermektedir. 
22 Had: Kısas ile diyetin dı�ında, Kur'ân ve Sünnet'te belirlenmi� olan cezâî müeyyideleri ifâde eden 
hukukî terim. 
23 Zeyd bin Eslem'den rivâyet edilen bir hadiste: "Kim dinini de�i�tirirse boynunu vurunuz!" denil-
mektedir (Bk.Rûdânî: Cem'ul-fevâid, cild:3/s.59, Hadis No.5324, Yeni �afak Yay. 1997). Hem yuka-
rıda zikredilen âyetlerle ve hem de Hazreti Peygamber'in merhamet ve yüksek ahlâkıyla açıkça çeli�ik 
olması dolayısıyla bu hadisin Peygambere iftirâ eden mevzû (uydurulmu�) bir hadis oldu�u â�ikârdır.  
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tövbe edip de yola gelenlerin dı�ında" (III/89) onlar "Bu lânette sürekli kalacaklardır 
" (III/88); "Hiç ku�kusuz, onlar âhirette ziyâna u�rayacak olanlardır" (XVI/109). 

 
10 Aralık 1948 târihli "�nsan Hakları Evrensel Bildirisi"nin 18. maddesi 1) 

herkesin vicdân ve din hürriyetine sâhip oldu�unu ve 2) ana ve babaların da ço-
cuklarına kendi vicdânlarına uygun bir biçimde dinî ve ahlâkî e�itimi sa�lama 
hakkını hükme ba�lamı�tır. Bu, Avrupa Konseyi ülkelerinin 4 Kasım 1950 târihinde 
Roma'da imzaladıkları "�nsan Haklarını Ve Temel Hürriyetleri Korumaya Dair Av-
rupa Sözle�mesi"nin 9. maddesiyle de te'yid edilmi�tir. "Avrupa Güvenlik Ve ��birli-
�i Konferansı"nın 1 A�ustos 1975 de Helsinki'de imzalanan sonuç belgesi de "�nsan 
Hakları Evrensel Bildirisi"nin söz konusu 18. maddesini yeniden te'yid etmi�tir. 

 
Türkiye Cumhuriyetinin 1982 Anayasasının 24. maddesinde ise: "Bu madde-

nin anlamıyla din ve vicdân hürriyeti, kimsenin dinî âyinlere (yâni ritüellere) ve tö-
renlere katılmaya, dinî inanç ve kanaatlerini açıklamaya zorlanamaması; dinî inanç 
ve kanaatlerinden ve dinî inancının gereklerini yerine getirip getirmemesinden dola-
yı kınanamayıp suçlanmamasıdır" denilmektedir.  Bu madde hem Kur'ân'ın II/256 
âyetinin rûhuna ve hem de söz konusu Bildiri'nin 18. ve Sözle�me'nin de 9. maddele-
rinin rûhuna uygundur. Ayrıca "Türk Cezâ K�nunu"nun Din Hürriyeti Aleyhinde Cü-
rümler bölümü de din ve ibâdet hürriyetine kar�ı i�lenen fiillerin cezâlarını belirt-
mektedir. 

 
Ancak bütün bu hukukî metinlerde dinin ne oldu�unun bir tanımı da, din ola-

rak kabûl edilenlerin bir sayımı da yapılmamı�tır. Bunun tek istisnâsı, gâliba, Türki-
ye'deki sâlikleri ancak birkaç bin civârında olan, Yahova �âhitleri olsa gerektir. Zîrâ 
T.C. Yüksek Yargı Organları, bütün bu ulusal ve uluslararası hukukî belgelerin ı�ı�ı 
altında, Yahova �âhitli�i'nin bir din oldu�unu resmen tescil etmi�tir. 

 
Oysa Türkiye'de, yukarıda verilen din tanımına uyan, din olarak tescil edil-

mesi ve gerek T.C. Anayasası'nın gerekse Türkiye'nin imzâlamı� oldu�u uluslararası 
antla�ma ve belgelerin garantisi altında herkes tarafından da din olarak anla�ılması 
gereken inanç sistemleri vardır. Bunların sâlikleri kendilerine özgü dinlerinin: 1)  ta-
nıtımını yapmak, 2) ritüellerini herkesin gözü önünde ve çekinmeden ifâ edebilmek, 
3) sâliklerinin îmânlarını kuvvetlendirmek için her imkândan yararlanmak, yâni din-
lerini derin bir vecd ve co�ku içinde dolu dolu ya�amak husûsunda büyük bir gayret 
içinde bulunmaktadırlar. 

 
Be�ensek de be�enmesek de, bu dinlerin sâliklerinin samimî gayretlerini, söz 

konusu ulusal ve uluslararası hukukî belgeler çerçevesi içinde ve Kur'ân'ın II/256 ve 
CIX/624 âyetlerinin ı�ı�ı altında müsâmahayla kar�ılamak ve bunları din olarak te�-
his ve tescil etmek toplumsal barı� açısından isâbetli olacaktır. 

 
 
 

                                                      
24 Leküm diyniküm, ve liyye-d dîn:  Sizin dininiz size, benim dinim bana! (CIX/6). 
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Din Olarak Tescil Edilmesi 
Gerekli �nanç Sistemleri 

 
Türkiye'de kendilerine özgü: ilâh anlayı�ları, ruhban sınıfları, mâbedleri, ritü-

elleri, kutsal sava�ları (mukaddes cihâdları), ahlâk anlayı�ları, mükâfat ve mücâzat 
sistemleri, Kâbe yerine koydukları kutsal mekânları ve hattâ oruçları ile bir sürü ori-
jinal inanç sistemi bulunmaktadır. Bunların bir kısmı saldırgan, bir kısmı seçici (do-
layısıyla demokratik de�il!), bir kısmı da halkın arasına nifak sokucu ve bölücü bir 
misyonerlik rûhuyle müteharriktir. Ama hangisine bakarsanız bakınız hepsi de bir 
kimlik arayı�ı içinde ve bu kimli�in te'yid ve tescili pe�indedir. Ço�unun karamsarlı-
�ının kökeninde de, bu eksikli�in yanında di�er inanç sistemleriyle verimli ve mü-
sâmahalı bir diyalog kuramamak bulunmaktadır. 

 
Çe�itli inanç sistemlerine mensûb olan insanlar arasındaki çeki�meler ço�u 

kere fuzûlî ve anlamsız nefsânî çeki�melerden ibâret kalmaktadır. �nsanlar biri-
birlerini bu inanç ve kanaatlerini açıklamaya zorlamakta, bundan dolayı biribirlerini 
kınamakta ve hattâ suçlamaktadırlar. Bunları, kar�ılıklı saygı olmasa bile, hiç de�ilse 
biribirlerine tahammül etme düzeyinde bulu�turmak gerekir. 

 
Bu bulu�manın ve aralarında verimli bir diyalogun ba�laması için inanç sis-

temlerinin de aynı bir kategori altında toplanması fuzûlî sürtü�melerin ortadan kaldı-
rılması için isâbetli olacaktır. Bu gibi inanç sistemlerinin otantikli�ini din kategorisi 
�emsiyesi altında tesbit ve tescil etmek kanaatimce hayırlı bir adım olurdu. Bu statü 
sâyesinde ve Anayasa'mızın 24. maddesi uyarınca bu kabil dinlerin sâlikleri  yasal 
bir güvenceye kavu�turulmu� olacaktır. Ve artık kimse bu kabil inançları ne kınaya-
bilecek ve ne de suçlamak yetkisini kendisinde görecektir. Bu tutum ise lâiklik adına 
bir kazanç olacaktır. 

 
�imdi ülkemizdeki fikriyât (ideoloji), davranı� ve uygulamaları açısından yu-

karıdaki tanıma göre din olarak telâkkıy ve kabûl edilebilecek  olan bazı müessese-
lere bir göz atalım: 

 
1. Meselâ Anadolu Alevili�i'nin bazı vecheleri tümüyle ba�ımsız ve otantik 

bir din görünümü arz etmektedir. Zâten Alevîlik'den söz konusu ederken çok temkin-
li davranmak ve hangi Alevîlik'den söz edildi�ini vurgulamak gerekir. Zîrâ Alevî-
lik, tarih boyunca u�radı�ı istihâleler sebebiyle, bir ucunda �eriat'a kesinkes uyan 
"Sünnî Alevîlik"den di�er ucunda Hazreti Ali'yi (hâ�â!) bizzat All�h'ın kendisi bilen 
Sebeiyye Alevîli�i'ne ya da insanı Tanrı olarak kabûl eden Ali'siz Alevîli�e kadar 
çok geni� bir anlayı� ve uygulama yelpâzesine sâhip bulunmaktadır. Yukarıdaki kıs-
taslar çerçevesi içinde Yahova �âhitleri'ninkinin enaz birkaç misli bir taraftar kitlesi-
ne sâhip oldu�u tahmin edilen "Müfrid Alevîlik" de kendine özgü bir dindir25. 

                                                      
25  Bk.�smail Metin, Alevîli�in Anayasası, akyüzyayıncılık, �stanbul 1999, 235 sayfa. Bu kitaptan, ör-
nek olmak üzere, bazı bölüm ba�ları �unlardır: "Alevîlikte Tanrı �nsandır;�nsandan ba�ka Tanrı yok-
tur", s.78; "Alevîlikte ibâdet yoktur", s.121; "Alevîler namaz kılmazlar",s.135; "Alevîler Ramazan oru-
cu tutmazlar", s.140; "Alevîler zekât vermezler", s. 143; "Alevîler Hacc'a gitmezler", s. 145; "Alevîler 
kelimeli �ahadet getirmezler", s.149; "Alevîler imânın �artlarını kabul etmezler", s. 152; "Alevîler 
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2. Fanatik nükleer enerji kar�ıtlarının davranı�ları da, yukarıda verilmi� olan 

tanım çerçevesi içinde, din �ablonuna tamâmen uymaktadır. Bunların sâliki oldukla-
rı din: 1) hayrın timsâli ve "Aydınlıklar Prensi" olan Güne� ile 2) �errin timsâli ve 
"Karanlıklar Prensi" olan Nükleer Enerji'den olu�an iki ilâhlı düalist bir din görü-
nümünde ortaya çıkmaktadır. Bu iki ilâh ve taraftarları da evrensel bir sava� içinde 
bulunmaktadırlar. Güne� taraftarlarının galebesi hayrın galebesi, �errin ortadan 
kalkması, Yeryüzü'nde de ebedî mutluluk ve Cennet'in tesisi; bunun tersine, Nükleer 
Enerji taraftarlarının galebesi de �errin galebesi ve Yeryüzü'nde ise ebedî sefâlet ve 
Cehennem'in tesisi olacaktır. Bu hâliyle Zerdü�t Dini'ni andıran bu dinde Güne� 
Ahura Mazda'ya ve Nükleer Enerji de Ehrimen'e tek�bül etmektedir. 

 
Fanatik nükleer enerji kar�ıtlarının dini, misyoner ruhlu ve kendisi gibi dü-

�ünmeyene hayat hakkı tanımayan bir dindir. Bu dinin telâkkisine göre Güne�'in 
gâlib gelebilmesi için her türlü yalan, dezinformasyon, iftirâ, komplo ve �antaj mu-
bahtır. Dinin Papalık kurumunu "Greenpeace" denilen  örgüt yüklenmi�tir. Dinin 
Türkiye'nin ilk nükleer santralinin kurulaca�ı "Akkuyu Nükleer Santral Siti" ya da 
Fransa'nın Büyük Okyanus'da su altı nükleer bomba deneylerini gerçekle�tirdi�i 
Muroroa atolü gibi, Hac fârizasını ifâ etmek kabilinden topluca ziyâret ettikleri, kut-
sal ziyâretgâhları ve buralarda icrâ ettikleri kendilerine özgü ritüelleri vardır. Bu di-
nin sâlikleri, zaman zaman: kendilerini zincirlerle resmî dairelerin giri� kapılarına 
zincirlemek, iskelet resimli tulumlar giymek, ziyâretgâhlarında geceleri ate� yakıp 
tepinmek gibi ba�ka ritüellerle ve nükleer enerjinin ülkeye girmemesi u�runa tuttuk-
ları oruçlarla da dinlerinin "�erîat"ını ifâ etmektedirler.  

 
3. Bir ba�ka otantik dinî te�ekkül de Mâbed diye isimlendirdi�i ve gerçekten 

de öyle kabûl  etti�i Loca'larıyla, kendine özgü ruhban sınıfıyla, özel kıyâfetleri ve 
zengin ritüelleriyle, özgün ahlâk anlayı�ıyla, sembolik ve gerçek kurbanlarıyla 
Masonluk'tur. Masonluk'taki ilâh kavramı ise �slâmın Âlemlerin Rabbi kavramından 
çok farklıdır. �slâm'a göre 360.000 âlem vardır ve içinde ya�adı�ımız Kâinat da bun-
ların en sonuncusudur. Masonların ilâhı ise yalnızca Kâinat'ın Ulu Mimarı'dır. 

 
4. Kezâ Sabatayist'ler de �slâm ile Yahudilik arasında sıkı�ıp kalmı�, kendile-

rini çe�itli yollardan olabildi�ince gizlemek isteyen, kendine özgü "kutsal" anlayı�ı 
ve ritüelleri olan otantik bir dinî tezâhür olarak kar�ımıza çıkmaktadır. 

 
5. Halk referandumu sonucu kabûl edilmi� olan 1982 Anayasası "Ba�langıç" 

bölümünde "... bu Anayasa(nın).... – Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu, ölümsüz ön-
der ve e�siz kahraman Atatürk'ün belirledi�i milliyetçilik anlayı�ı ve O'nun inkılab ve 
ilkeleri do�rultusunda....mutlak sadâkatle yorumlanıp uygulanmak üzere ... Türk ev-
lâtlarının vatan ve millet sevgisine emânet ve tevdi ..." olundu�unu kayde-
dilmektedir. Bu, Anayasa'nın, Atatürk'ün Türk toplumunu ça�da� uygarlık düzeyine 
çıkaraca�ını umdu�u inkılablar ile bu inkılabların fikir çerçevesini olu�turan Ata-
                                                                                                                                                      
Kur'ân'ı kendilerine yol gösterici olarak görmezler", s. 156; "Alevîler kadere inanmazlar", s. 158; "A-
levîler ahrete inanmazlar", s.159; "Alevîler kıyâmet gününe inanmazlar", s.162; "Alevîler abdest al-
mazlar", s. 179;..... 
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türkçülük akımının üstüne in�â edilmi� oldu�unun ilânıdır; ve kim ne derse desin, bu 
Anayasa 1982 yılında yapılan referandumla halkın %91,37 sinin deste�ini almı� olan 
yasal  bir metindir ve bu hâliyle de her türlü tartı�manın dı�ındadır26. 

 
Bu yasal metin içinde Atatürkçülü�ü dinî tezâhürlere sâhip kılacak hiçbir ya-

pılanma yoktur. Ancak Atatürk inkılablarının ideolojisinden hareketle 1928 yılından 
ba�layarak geli�en Kemalizm  için aynı �eyi söylemek mümkün de�ildir. Kemalizm, 
kendine has abartmacılı�ı çerçevesinde, 1) Atatürk'ü be�erî vasıflarından soyutla-
makla, 2) onu asla hâtâ etmez (lâ yuhtî), �lâh/Tanrı,  Peygamber ya da Mehdî diye 
dayatmakla, 3) Çankaya Kö�kü'nü de Kâbe olarak tanımlamakla, 4) Atatürk için yeni 
bir Kur'ân(!) ve Mevlîd düzme�e kalkı�makla27, ve 5)  dayatmacı tavrıyla Müslü-
manların inançlarına ters dü�mü�tür. Bu tutum ülkede hâlâ devâm etmekte olan 
büyük bir huzursuzlu�a, müsâmahasızlı�a ve halkı iki ayrı kampa bölen idrâksiz (ya 
da bililtizam aranılan �eytanca) bir nifâka sebeb olmu�tur, sebeb olmaktadır. 

 
Nasıl ki Buddha'nın orijinal doktrininde ilâh kavramı yoksa ve Buddha kendi-

sini asl� ilâh olarak nitelendirmemi�se Atatürk de kendisini asl� ilâh olarak nitelen-
dirmemi�tir. Anayasamızın temelindeki Atatürkçülü�ün felsefesinde yalnızca belirli 
bir amaç u�runa Türkiye'yi belirli kalıplara sokma�a yönelik inkılablar vardır, o ka-
dar!  

 
Atatürk'ü ilâhla�tıran O'nun kendisi ya da kendi hakkındaki bir vasiyeti de�il-

dir; aksine O: "Bir gün benim nâçiz vücûdum elbet toprak olacaktır..." tevâzuu için-
deydi. Ama O'nu ilâhla�tıran, kendini ona nisbet eden ama onun temkininden, sa�du-
yusundan ve tevâzuundan çok uzak olan Kemalizm denen ideolojidir. Kemalizm bu-
gün bâzı: 1) oportünist devlet adamlarının, 2) kurumların, 3) bürokratların, 4) med-
yanın ve 5) mahfellerin, iktidarlarını peki�tirmek üzere, antidemokratik dayatmacı 
arzularını mubah ve yasal göstermek için arkasına saklandıkları bir kalkan olarak te-
cellî etmi� bulunmaktadır. 

 
Kemalizmin bir din hâlinde tezâhür etmesini sa�layan unsurları: 1) Atatürk'ün 

Hâtâsız (Lâyuhtî), Yaratıcı (Hâlik)28, Ulu (Ekber), Ölümsüz (Hayy) gibi be�er-üstü 
ve münhasıran All�h'a mahsus vasıflarla ilâhla�tırılması, hattâ kendisine Tanrı-Türk 
sıfatının yakı�tırılması29, 2) kendilerini bu dinin sâliki olarak afi�e etmekden gurur 
duyan bir ruhban sınıfının bulunması, 3) Kemalizm'in Atatürk'ün vefâtından sonra 
ihdâs etti�i kendine özgü de�i�mez ritüellere sâhip olu�u, 4) bu ritüellerin belirli 
vesiylelerle icrâ edilmesinin gereklili�i ve hattâ bunların bir kısmının belirli bir tak-

                                                      
26 Bir lâtin atasözü: "Vox populi, vox dei" demektedir ki bu bizim: "Halkın sesi, Hak'kın sesidir" ata-
sözümüze denk dü�mektedir. 
27 Behçet Kemâl Ça�lar'ın (ya da müstear adıyla Ankaralı Â�ık Ömer'in) yazmı� oldu�u bu Yeni 
Mevlîd'in metni için Bk. Abdurrahman Dilipak: Bir Ba�ka Açıdan Kemalizm, Beyân Yay., 3. Baskı, s. 
391-404, �stanbul, 1988. 
28 Suat Tahsin'in 1933 de Ak�am Matbaasında basılmı� olan bir kitabının adı: Türkiye Cumhûriyeti 
Devleti ve "Hâlikı" G.M.Kemâl idi. 
29 Fehmi Balda�: Dirilen Türkiye, Bk. Abdurrahman Dilipak: Bir Ba�ka Açıdan Kemalizm, Beyân 
Yay., 3. Baskı, s. 376, ve  kezâ (Em.Tnk.Kd.Alb. M.Vahdet Sungur'un Atatürk'ün ilâh oldu�unu ilân 
eden �iiri için Bk.) s. 405. 
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vime ba�lı olması, 5) Kemalizmin kendine has bir reenkarnasyon (tenâsüh) ve  küt-
lesel bir panteizm inancına sâhip olması30, 6) herkesi bu dinin mü'mini kılmak iste-
yen dayatmacı bir misyonerlik sergilemesi, 7) bu dinin sâliki olmayan herkesi hasım 
kabûl ederek bunlara kar�ı bir mukaddes cihâd açılmasını mubah gören müsâmaha-
sız bir anlayı�a sâhip olmasıdır. 

 
Bir kısım devlet adamı, politikacı, bürokrat, medya mensûbu ve aydın (çe�itli 

politik, psikolojik ve sosyolojik sebeplerden ötürü menfaatlerine uygun dü�tü�ü için) 
Kemalizm'e sırtlarını dayayarak bunu yava� yava� bir dine dönü�mü�lerdir. Ama 
mânevî hissiyâtına ters geldi�i için Kemalizm halkın daima tepkisine mâruz kalmı�-
tır. 

 
Bu tepki, bizzat Kemalizm'in artan baskısı sonucu, gitgide hedefini �a�ırmı� 

ve soyut Kemalizm'den Mustafa Kemâl Atatürk'ün  ki�ili�ine do�ru maalesef yön 
de�i�tirmi�tir. Halkın bu tepkisine kar�ı  resmî tepki ise 25 Temmuz 1951 târih ve 
5816 sayılı "Atatürk Aleyhine ��lenen Suçlar Hakkında K�nûn"un kabûlüyle yasal bir 
zemine oturtulmu�tur. 

 
Bu k�nûn Atatürk'ün hâtırasına açıkça hak�ret eden ya da sövenler ile Ata-

türk'ün heykel, büst ve âbidelerini ya da kabrini tahrib eden, kıran ya da kirletenleri 
cezâlandırmak üzere çıkarılmı�sa da: 1) târihî, askerî, iktisâdî, ictimaî ve itik�dî açı-
lardan Atatürk'ün bazı icraatlarını bilimsel olarak irdeleyip,  ve 2) Türkiye'nin yakın 
târihi üzerindeki resmî târih tozlarını eleyip de bunların altındaki gerçe�i tesbit etmek 
üzere bilimsel ara�tırma yapmak isteyen ara�tırıcıların dahi tepesinde gene Kemalizm 
Dini'nin sâlikleri tarafından bu kabil dü�üncelere kar�ı caydırıcı, müeyyide uygulayı-
cı bir Demokles'in Kılıcı gibi sallanan bir tehdit ve �antaj unsuru olarak da kullanıl-
maktadır. 
 

E��3��/��+3*��
����*����*����������
 
1. Hukukun Üstünlü�ü �lkesi 
 

 Bilindi�i gibi sosyal alanda  ileri sürülen ilkeler, herkes tarafından benim-
senmeleri ya da reddedilmeleri için zorunlu sebebler bulunmasa dahi, toplumu belirli 
yönlere ya da davranı� biçimlerine yönlendiren kılavuzlar gibidir. Bunların toplum 

                                                      
30 1) Behçet Kemâl Ça�lar'ın Yeni Mevlîd'inin sonu �öyle biter: "...Meclise nâzırdı rûh-i Mustafâ/Bî 
hurûf-i lafz ü savt etti nidâ/Türkte cevher i�ledim yıllarca ben/Biliniz; her biriniz bir parça ben/ 
Kalbolundum hep size hiç kalmadım/Ölmedim ben ölmedim, ben ölmedim/Her birin rûhu gün gû� ey-
ledi/�evk u �âdîye erip cû� eyledi/Ba�ka fânîler farkı gördüler/�nönü'de Atatürk'ü gördüler.../Ger di-
leriz bulasız �evk u necât/ Atatürk'e Atatürk'e esselât".  2) "... Atatürk öldükten sonra Tanrı, �eytan'a 
uymayarak millete hizmet edecek insanların ba�a geldi�ini görünce, Atatürk'ün rûhuna emretti: gü-
vendi�in insanların rûhuna gir! 27 Mayıs'da Atatürk rûhu, ordu ileri gelenlerine girdi..." Avni 
Altıner'den alıntı. Bk. a.g.e., s. 381. 3) Bununla ilgili olarak Harb Okulu'nda, yoklamada, Mustafa 
Kemâl'in okul numarası okundu�unda bütün ö�rencilerin koro hâlinde: "Burada" diye cevap vermesi 
de bu Kemalizm'e özgü reenkarnasyon ve �ahsî kütlesel panteizm anlayı�ının efsânele�mi� tezâhürü-
nü yansıtmaktadır. 
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ya da toplumun belirli bir kesimi üzerinde "Temel �nsan Hakları"nı kısıtlayıcı, ve 
söz konusu toplum kesimi ile di�er kesimler arasında bir nifâk ya da en azından bir 
zıtlık ihdâs edici etkileri yoksa yâni açıkçası bu ilkeler toplumun zâhirî ve bâtınî 
huzûrunu bozmuyorlarsa, k�nûnlarda zikredilmemi� olsalar bile, bunlara uymakta 
bir mahzur olmayabilir. 

 
Bununla beraber kendilerine k�nûnların dı�ında ve hattâ üstünde bir önem ve 

görev atfedilen bu kabil ilkelerin ifâde ettikleri anlamları, kapsamlarını ve sınırlarını 
sıkı bir ele�tiriden geçirmek her zaman isâbetlidir. Çünkü bu insan-îcâdı-ilkelerin 
dahi sonlu bir ömürleri vardır. Buna belki de en güzel misâl Cumhuriyet Halk Parti-
sinin altı okundan biri olarak 1950 ba�ına kadar Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nde ba� 
tâcı edilen ve devletin ekonomisini yönlendiren "Devletçilik �lkesi"nin miyâdını dol-
durmu�, toplumun çok gerisinde kalmı�, artık lâfı bile edilmeyen kavramsal bir fosile 
dönü�mü� olmasıdır.  
  
 "Hukukun Üstünlü�ü �lkesi" hukuk sistemini ve dolayısıyla yürürlükteki k�-
nûnları ve di�er k�nûnî mevzuâtı Devlet'in temeli olarak gören bir felsefenin savun-
makta oldu�u bu kabil bir ilkedir. 
 
 "Hukukun Üstünlü�ü �lkesi" aslında kendi yaptı�ını her �eyden üstün tutan 
insan beyninin bir ürünüdür.  Adâlet ise her insanda çocuklu�undanberi ve hukuk 
kavramından ba�ımsız olarak ye�eren kuvvetli bir sezgi ve histir. Ayrıca, belirli bir 
"Hukuk Sistemi" de: 1) ya "�lâhî Vahiy" yoluyla, 2) ya belirli bir zümrenin kaba 
kuvveti zoruyla, 2) ya da seçilmi� bazı kimselerin oylarıyla ihdâs edilen bir sistemin 
adıdır. Bundan dolayıdır ki her ülkenin hukuku aynı de�ildir. E�er bir hukuk sistemi 
"�lâhî Vahiy" yoluyla teessüs etmi�se, o zâten tanımı gere�i (ipso facto) âdildir. An-
cak �lâhî Hikmet'in insan aklı tarafından ihâta ve nüfûz edilememesi özelli�inden ö-
türü  bu ilâhî hukuk sisteminin her bir umdesi rasyonel gözükmeyebilir. 
 
 �nsanların vaz ettikleri hukuk sistemlerinin Adâleti kemâliyle yansıtması arzu 
edilirse de bunun her zaman böyle olmadı�ının günümüzde dahi sayısız örne�i bu-
lunmaktadır. Bu bakımdan "Hukukun Üstünlü�ü �lkesi" de, teoride de uygulamalarda 
da Adâlet kavramını kapsamayabilmektedir. 
 

Nazi Almanyası bir hukuk devleti idi; bununla beraber kendi vatanda�ları o-
lan yahudîleri aynı hukuk sistemi içinde dı�arlamı� ve hattâ kütle hâlinde jenoside 
tâbî tutmu�tur. �ngiltere bir hukuk devletidir ama Anglikan, Katolik, Protestan 
Mezhebleri'ne ve Yahudî Dini'ne kar�ı yapılan sövgüleri ingiliz k�nûnları cezâlan-
dırırken aynı hukuk sistemi �slâm Dini'ne kar�ı yapılan alenî sövgüler için mahkeme 
açılmasına dahi müsaade etmemektedir. A.B.D.nin her bir eyâleti kendi ba�ına bir 
hukuk devletidir de pekço�unda hâlâ zencilerle kızıl derililer k�nûn önünde beyazlar-
la aynı haklara sâhip de�ildirler. Güney Afrika Cumhuriyeti de k�nûnlarla idâre edi-
len bir hukuk devletiydi ama Apartheid'ı da k�nûnla�tıran gene onun kendine özgü 
hukuk sistemiydi. 
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2. Lâiklik �lkesi 
 
Eski Roma'daki laicus (lâik) kavramı tarih boyunca çe�itli anlam kaymalarına 

u�ramı�tır. "Lâik"in lûgat mânâsı "ruhban sınıfının dı�ında kalan halk demektir". 
Büyük Fransız �htilâl'inden sonra bu kelime "din ile devlet i�lerini biribirinden ayrı 
tutan kimse ya da davranı�" anlamını yüklenmi�tir. Daha sonra da "ki�ilere vicdân 
hürriyeti tanıyan, kimsenin dinî îtikadına karı�mayıp dinini istedi�i gibi ya�amasına 
imkân tanıyan ki�i ya da davranı� biçimi" anlamını yüklenmi�tir. Zamanımız Türki-
ye'sinde ise bu hususta tam bir kavram karga�ası ya�anmaktadır. Bugün bâzı 
mahfeller ve medyanın bâzı kesimleri tarafından, Anayasa'da pekçok kere zikredil-
mesine ra�men Anayasa içinde bir tanımı verilmemi� olan "lâik" kelimesine: "�nsan-
ların �slâm dinine ve îtik�dına uygun ya�amalarına engel olan ki�i", ve "lâiklik" ke-
limesine de: "�nsanların �slâm dinine ve îtik�dına uygun ya�amalarına engel olun-
ması gereklili�i" anlamları yüklenilmi� bulunmaktadır. Bundan birkaç yüzyıl sonra 
Türkiye târihine e�ilecek bir kimse "lâik" ve "lâiklik" kavramlarının Cumhûriyet'in 
kurulu�undan sonra 1923-1937, 1937-1950, 1950-1960, 1960-1980, 1980-1996 ve 
1996 sonrası dönemleri için semantik de�erlerini tesbit edemezse Türkiye'nin siyâsî 
ve sosyal târihi hakkında isâbetli tahliller yapamıyacaktır. 
 

"Lâiklik �lkesi" de toplumu yönlendiren bu kabil ilkelerden birisidir ve Tür-
kiye için, bugün, belki de en önemli ilke konumundadır. Devletin lâik oldu�unu ilân 
eden iki Anayasa'dan birisi Fransa'nın di�eri ise Türkiye Cumhuriyeti'nin Anaya-
sa'larıdır. Ama ne gariptir ki her iki Anayasa'da da "Lâiklik �lkesi"nin 1) açık, 2) se-
çik, ve 3) bilimsel tanımı verilmemektedir. Bundan dolayı da bunun bir  kavram kar-
ga�asına yol açmasının önüne geçmek her iki ülkede de mümkün olmamaktadır. 

 
Batıda "Lâiklik �lkesi" Katolik Kilisesi'nin ve onun emrindeki "Ruhban Sını-

fı"nın halk üzerindeki otoritesinin kırılabilmesi için, ve uzun bir mücâdele sonucu 
olu�mu�tur. Türkiye'de ise: A) ne: 1. merkezî, 2. güçlü, 3. otonom, 4. ba�ımsız ve 5. 
kendi vergisini Devlet'e hesap vermeden kendisi toplayan Katolik Kilisesi'nin benzeri 
bir örgüt vardır; ve B) ne de �slâm'da bir ruhban sınıfı vardır. �u hâlde Türkiye'de lâ-
ikli�in tesis ve ilânı için ileri sürülmü� olan sebeblerin, Fransa'da yüzyıllar boyu 
dramatik bir biçimde ya�anmı� olan gerçek sebeblerinki gibi bir realitesi asl� ola-
maz. 

 
Bundan dolayı Lâiklik �lkesi, tıpkı Kemalizm Dini gibi zaman zaman, seküler 

güçlerin kendi irâdelerini dayatabilmelerine ve ele geçirmi� oldukları statülerini mu-
hafaza edebilmelerine imkân veren politik bir baskı unsuru olarak tecellî etmektedir. 
�lkenin Anayasa'da tezekkür edilmesine ve dolayısıyla da hukuk sistemimizin bir 
parçası olmasına ra�men açık, seçik ve de bilimsel bir tanımının verilmemi� olması-
nın ilkenin etrâfında hâsıl etti�i mu�lâklık hâlesi de bu ilkeye, ço�u da biribiriyle ve 
bâzen de temel insan haklarıyla çeli�en, pekçok farklı yorum atfedilmesine sebeb 
olmu�tur. 
 

Aslında Türkiye'de uygulanmakta oldu�u �ekliyle "Lâiklik �lkesi", �lâhî 
Vahy'in özünü reddetmese bile en azından, buradan hareket ederek Devlet'in �ekil-
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lendirilmesinin kalkı�ılmasına müsaade etmeyen, hukukî olma ve hukukî bir �ey vaz 
etme  ve ahlâk normları  üretme yetkilerini, dinden ba�ımsız bir �ekilde, yalnızca ve 
yalnızca Devlet'e münhasır kılan bir ilke konumundadır. ��te "Lâiklik �lkesi"ne gönül 
verenlerin, açıkça dile getiremeseler bile aslında, bu ilkeden anladıkları ve hedefleri 
budur. 

 
Bununla beraber, Türkiye söz konusu oldu�unda, Devlet'in hukukî düzenle-

melerinin büyük bir bölümünün dinî akîdelerle çeli�ik oldu�unu iddia etmek de in-
safsızlık olur. Ayrıca Türkiye'de uygulanmakta olan "Lâiklik �lkesi" kendine özgü, 
ve Diyânet ��leri Ba�kanlı�ı'nı Devlet örgütünün içine alıp onunla birlikte belirli bir 
âhenk içinde idâme-i hayat etmesi (cohabitation) bakımından da bir yönden, Fran-
sa'dakinden daha az radikal ve biraz daha mûtedil bir ilke görünümündedir. 

 
Buna kar�ılık Fransa'da uygulanmakta olan "Lâiklik �lkesi", Türkiye'deki uy-

gulamalara bakılacak olursa, vicdan özgürlü�ü açısından ferdin kendisini temel hak-
ları zedelenmeksizin rahat  bir biçimde ifâde etmesine daha müsait, daha özgür bir 
zemin temin etmektedir. 

 
Aslına bakılacak olursa vahye dayanan üç büyük dinin hiç birisinde de vahiy 

yoluyla bir devlet biçimi empoze edilmi� de�ildir. Yahudîler kırallıkla idâre edilmi�-
lerdir. Hz. �sâ "Sezar'ın hakkının Sezar'a iade edilmesini" tavsiye etmi�tir. Kur'ân ise  
All�h'a, Peygamber'e ve mü'minlerin arasından ulü'l-emr'e (emir sâhibine) itaat et-
meyi emretmektedir (IV/59). 

 
Hz. Muhammed'in kurdu�u �ehir-Devleti'ne gelince, bu: 1) "Medîne Anla�-

ması" diye târihe geçmi� olan yazılı bir belgeyle tevsik edilmi�, ve 2) kayda geçmi� 
olan, 3) isti�âre ve kar�ılıklı anla�maya dayanan bir hukuk sisteminin ihdâsına yol 
açmı�tır. Bu hukuk sisteminde bugünkü hukukî düzenlemelerde görülmesi mümkün 
olmayan bir vicdan özgürlü�ü ve birlikte âhenk içinde ya�amak  ve "Lâ ikrâhe fi'd-
dîn" ("Dinde zorlama yoktur": II/256) umdesini hükümrân kılmak irâdesi vardı. Ge-
rek müslüman, gerek hıristiyan, gerekse yahudî cemaati bu anla�ma çerçevesi içinde 
hukukî ve vicdânî özgürlüklerini muhafaza ediyorlardı ve ancak hukukî problemleri-
nin çözümsüz kaldı�ı zamanlarda nihaî temyîz mak�mı olarak Hz. Muhammed'in 
hükmüne ba� vuruyorlardı. Ayrıca her cemaat de di�erlerinin dü�manlarıyla dostluk 
etmemeye söz vermi�ti. Bu açılardan bakıldı�ında, temelinde �ahısların aslî haklarına 
saygı ve Adâlet  bulunan bu devletin târihte gerçek "Lâiklik �lkesi"ne dayanan ilk 
devlet oldu�unu söyleyebiliriz. 

 
Ne yazıktır ki bu devlet modeli �slâm Âlemi'nde muhafaza edilememi�tir. �lk 

bozulma i� ba�ına getirilenlerin tâyinlerinde liyâkatlerinin de�il de ailevî yakınlık-
larının a�ır basmasıyla Hz. Osman döneminde ba�lamı�; Emevî ve Abbâsî dönem-
lerinde devlet yönetiminin babadan o�ula intikal eden hânedanların keyfine 
terkedilmesiyle Peygamber'in Sünneti'nden uzakla�ılmı�, hilâfet de devlet sistemi de 
iyice dejenere olmu�, Sünnet'in yerini onunla ilgisi olmayan yeni örf ve âdetler almı� 
ve bunlar bigayrıhakkın dinî vecîbeler düzeyinde tutulmu�, ve zaman içinde de ger-
çekten de terkedilmemesi gereken dinî vecîbelermi� gibi kabûl görmü� ve öyle algı-
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lanmı�lardır. 
 
Devlet �ekli olarak "Cumhuriyet", ihdâs etti�i hukuk sistemi ve uygulamada 

mâruz kaldı�ı aksaklıklar yönünden de�il de, sınırlı da kalsa, isti�âre ve icmâ-i üm-
met'e (consensus'a) verdi�i de�er bakımından Peygamber'in Sünnet'ine yakla�an bir 
idâre biçimi olmak özelli�ine sâhiptir. Ancak, Cumhuriyet bu idâre biçimine tâbî 
olan halkın refâhı için olmalıdır; asl�, hasbelkader idâreci olmu� olanların rahatı 
için olmamalıdır. Seküler güclerin, toplumu yönlendirici ilkeleri: 1)  halkı farklı ve 
giderek biribirlerinden so�utan kamplara ayıran,  2) nifâk ihdâs edici ve 3) dayatmacı 
bir tavır takınarak de�il de, halkın zâhirî ve bâtınî huzûrunu temin edecek bir itidâl 
ile uygulamaları gerekir. "Lâiklik �lkesi" de böyle bir temkin ve itidâl ile uygulanma-
lı, bir takım vatanda�ları canlarından bezdirecek bir katılı�a vesiyle kılınmamalıdır. 

 
3. Devlet'in Kutsallı�ı �lkesi 
 

Devletin seküler bir müessese olmasına ra�men Târih, yönetim gücünü kut-
sal bir ya da birkaç kaynaktan aldıklarını savunan yöneticiler tarafından yönetilen 
devlet misâlleriyle doludur. Emevî ve Abbasî hânedanları güclerini IV/59. âyetten 
aldıklarını iddia etmekteydiler ama ço�u kere Kur'ân'ın XXXIII/1 ve LXVIII/13 
âyetlerinin varlı�ından haberdar de�ilmi� gibi hareket etmi�lerdir. Vatikan Devleti 
gücünü Teslis'in üçüncü �ahsı olan Rûhulkuds ile Papa'dan almaktadır. Mukaddes 
Roma-Germen �mparatorlu�u gücünü Papa'dan almaktaydı. Tibet devleti ise, son 
Dalai Lama ülkeyi terkedinceye kadar, gücünü Buddha'nın tenâsüh etmi� ça�da� 
cismânî �ekli (reenkarnasyonu) olan Dalai Lama'dan almaktaydı. Bu izâfetler devlete 
bir kutsallık  bah�etmekteydi. 

 
Günümüzün lâik dünyâsında, Büyük Fransız �htilâli'ndenberi, her ne kadar 

din ile lâik devlet biribirlerine müdâhele etmeyecek bir biçimde birlikte ya�amaya 
kendilerini adapte etmi� iseler de lâik devletin ço�u kere dinin kutsallı�ına özendi�i 
ve kendisine seküler bir kutsallık izâfe etti�i gözlenmektedir. 
 
 Günümüzde farklı iki devlet kavramı vardır: 1) "Kutsal Devlet", ve 2) sekü-
ler  devlet. Devletin kutsal oldu�u fikrini egemen kılmaya çalı�anlar iktidarda iken 
kendilerini bu kabil bir kalkanın ardına gizleyerek en olmayacak  suçları i�leyebil-
mi�lerdir. Bazı Osmanlı pâdi�ahları da mümkün bir taht kavgasının çıkarması muh-
temel nifâkın devletin bek�sına ve kutsallı�ına halel getirmemesi için karde�lerini 
bo�durtmamı�lar mıdır? 
 
 Kutsal Devlet'te: 
 

1) Devlet vatanda�ların vasîsidir. 
2) Vatanda�lar devlet için vardır; devletin hizmetkârı ve kuludurlar. Devlet 

vatanda�larının özgürlüklerini ve hattâ Temel �nsan Hakları'nı kendi kut-
sallı�ının bek�sı için kısıtlamak, onlara hayatı zından etmek hakkına sâ-
hiptir. 
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3) Devletin bek�sı için çalı�anlar da, sırf bundan ötürü, "Kutsal"dırlar. �fâde 
edilmi� olsa da olmasa da dokunulmazlıkları vardır. Davranı�larını vatan-
da�lar onaylamasa da ve hattâ bu davranı�lar genel ahlâka ve k�nunlara 
aykırı olsa da bu kimseler korunur ve aklanırlar. 

4) Devletin dayandı�ı sistem, ço�unlukla, "Kutsallar" zümresinin keyfî yo-
rumuna ba�lı, çifte standartlı, kamunun vicdânında mâkes bulan adâleti 
yansıtamıyan bir ya da birkaç farklı hukukdan olu�an bir hukuk sistemi-
dir. 

5) Devletin bek�sı için yapılan her �ey mubahtır. "Kutsallar" devletin âlî 
menfaatleri için Anayasa'yı da K�nun'ları da çi�neyebilirler. "Kutsallar" 
vatanda�lara kar�ı hesap verme�e mecbur tutulamaz. 

6) Devlet "Baba"dır. Bu bakımdan, vatanda�lara verdi�i her hak onun bir 
lûtfudur. 

7) Devletin "Kutsallar" zümresinin bir ferdi olmak en yüce fazîlettir. Bu fa-
zîlet ki�iyi di�er vatanda�ların üstünde "kendisinden vaz geçilmez" bir 
mevkie oturtur. Her türlü ayrıcalık ve imtiyaz onun hakkıdır. 

 
 
Seküler devlette ise: 
 
1) Devletin vasîsi vatanda�ların vicdânıdır. 
2) Devlet vatanda�ların maddî ve mânevî refahı, ve Temel �nsan Hakları'nın 

ihlâl edilmemesi için vardır. 
3) Devlet de vatanda�ların maddî ve mânevî refahı için çalı�anlar da "kutsal" 

de�ildir. Devlet de vatanda�ların maddî ve mânevî refahını arttırmak için 
hizmet edenler de sorgulanabilir, tenkid edilebilirler. Herkes kendi hatâ-
sından sorumludur. Kimseye herhangi bir dokunulmazlık ya da bir imti-
yaz bah�edilemez. 

4) Devletin temelinde vatanda�ların maddî ve mânevî refahını temin ve ga-
ranti eden âdil bir hukuk sistemi vardır. 

5) Devletin bek�sı ve kutsallı�ı bahâne edilerek adâlete aykırı hiçbir i�leme 
müsaade edilmez. Hiçbir kimseye ve ve hiçbir kuruma adâleti bozan bir 
ayrıcalık tanınmaz. �stisnâsız herkes üniter bir adâlet sistemine kar�ı so-
rumludur. 

6) Devlet "Baba" de�il, vatanda�ların hizmetkârıdır. 
7) Fazîlet âmir olmakta de�il, hasbelkader âmir iken vatanda�ların hizmetkâ-

rı olabilmektedir. 
 

Dünyâ'da devlet kavramı ve devletin yapılanması konularında sürmekte olan 
de�i�ime bir göz atıldı�ında insanların Temel �nsan Hakları'na dayanan seküler dev-
let kavramını egemen kılabilmek için vermekte oldukları mücâdelenin büyüklü�ü ko-
layca görülür. XXI. yüzyılın tümünün bu mücâdeleye sahne olaca�ını öngörmek hiç 
de ola�anüstü bir kehânet de�ildir. 
 

�
�
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 Kutsal, Din ve Devlet kavramları tarih boyunca iç içe girmi�ler ve uygulama-
larında da büyük ölçüde kavram karga�asına ve iltibâsa sebeb olmu�lardır. Kutsal, 
insanların: 1) varlı�ı tartı�ma-dı�ı olan, 2) be�ere has zaaflardan yoksun, 3) be�erin 
gücünü a�an, 4) be�erden, ba�kaldırma de�il, uyum bekleyen, 5) uyumsuzluk halle-
rinde cezaî yaptırımlarla korunan, kısacası 5) a�kın (müteal), fakat 6) normatif  bir 
izâfet'tir. 
 

Din kelimesinin ise bazı dil bilginlerine göre arapçada otuzu a�kın farklı an-
lamı bulunmaktadır. Bu bile din kavramının ne kadar mu�lâk bir kavram oldu�unu 
anlamak için yeterlidir. Bir inanç müessesesi olarak dinin çe�itli tezâhürleri vardır. 
Ancak ne türden tezâhürlerin otantik bir dinin göstergesi olaca�ı hususunda genel 
kurallar vaz etmek mümkün görünmemektedir. Bu konuda yapılabilecek olan tek �ey 
bir inanç müessesesinin din sayılabilmesinin asgarî �artlarını tesbit etmekden ibâret-
tir. 
 

Gerek etimolojik anlamı gerekse sosyolojik olgusu bakımından otantik sayı-
labilecek bir dinden söz edebilmek için, en azından: 1) insanların derûnlarında ken-
disine kar�ı ba�lılık ve saygı duymaları gereken bir ya da birkaç "kutsal"ın mevcûd 
olması, ve bu ba�lılık ve saygının da 2) bir çe�it ritüel aracılı�ıyla, ve 3) kalıcı ve sü-
rekli bir biçimde açı�a vurulması ve 4)  bunlardan sapmalara bir cezâ sisteminin uy-
gulanması gereklidir (günahların cezâlandırılması) yeterlidir. 
 
 Bu açıdan bakıldı�ında Anadolu Alevîli�i'nin müfrid uçları da, Fanatik Nük-
leer Enerji Kar�ıtları da, Masonluk da, Sabataycılık da ve Kemalizm de dine has te-
zâhürler arz etmektedirler. 
 

Bugün din ile devletin belirli bir zâhirî ahenk içinde idâme-i hayat ettikleri 
(cohabitation) söylenebilir. Aslına bakılacak olursa vahye dayanan üç büyük dinin 
hiçbirisinde de vahiy yoluyla bir devlet biçimi empoze edilmi� de�ildir. Yahudîler 
kırallıkla idâre edilmi�lerdir. Hz. �sâ "Sezar'ın hakkının Sezar'a iade edilmesini" tav-
siye etmi�tir. Kur'ân ise  All�h'a, Peygamber'e ve mü'minlerin arasından ulü'l-emr'e 
(emir sâhibine) itaat etmeyi emretmektedir. 

 
Cemiyetlerin ça�da� sorunu ise kendisine seküler bir kutsallık izâfe edilen ve 

bu niteli�iyle, vatanda�lara kar�ı bir kalkan ve bir zulüm vâsıtası olarak kulanılan bir 
devlet ile devleti vatanda�ın hizmetkârı kılan seküler bir devlet arasındaki büyük mâ-
hiyet farkının idrâki ve seküler devletin gerçekle�tirilmesi yolunda insanların ver-
mekte oldukları mücâdeledir. 
 
 

* * * 
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�slâm Dininde �bâdetler 
�
� �slâm dininde ibâdetler: 1) hâlis tefekkür, 2) hâlis niyet, 3) hâlis zikir, 4) hâlis 
söz, 5) hâlis ahvâl, 6) hâlis cihâd ve de 7) menâsik31 (ritüel) aracılı�ıyla gerçekle�tiri-
lir. Burada hâlis sıfatı Cenâb-ı Hakk’ın emirlerine ve Cenâb-ı Peygamber’in ö�reti-
sine uygun anlamındadır. Bunların hepsi de emri bi-l ma’rûf ve nahyi ani-l münker 
(III/104) çerçevesi içindedir. Bu itibarla, e�er emsâl göstermek gerekirse, sırasıyla: 
1) Hakk'ın kudret ve azametini tefekkür de (LXVII/1), 2) All�h için mücâdele etme-
�e niyetlenmek de (XXII/78), 3) Hakk'ın güzel isimlerini zikretmek de (XXIX/45), 
4) insanlara hakkı ve sabrı tavsiye etmek de (CIII/3), 5) Cenâb-ı Peygamber'e itaat 
etmek de (XXXIII/21), 6) All�h rızâsı için sava�a katılmak da (II/216), 7) namaz 
kılmak da (II/43) bu kabil ibâdetlere birer misâldir. 
 
 Belirli bir menâsi�e ba�lı olmayan ibâdetlerin herkesin uyması gereken bir 
�ekli yoktur. Buna kar�ılık, menâsi�i Kur'ân ve Cenâb-ı Peygamber tarafından tesbit 
edilmi� olan ibâdetlerde �ekil fevkalâde önemlidir. Kimsenin bu �ekli de�i�tirmek 
hakkı ve yetkisi yoktur. Meselâ: 1) ak�am namazının sünnetini farzından önceye al-
mak husûsunda kimsenin yetkisi yoktur; 2) hac ibâdetini yerine getirirken, kimse "A-
rafat’taki vakfe" ile "sa’y"in yerini de�i�-toku� edemez; 3) kimse kurbanı önce yüzüp 
de bo�azını sonra kesemez; ya da 4) oruç tutarken imsâka ak�am ezânında ba�layıp 
sabah ezânında iftar edemez. Menâsi�e ba�lı bir ibâdetin �eklinde yapılan bu kabil 
de�i�iklikler, ondan, All�h’ın emretti�i ibâdet olmak vasfını ortadan kaldırır.  
 

Bu kabil indî �ekil de�i�iklikleri: 1) bunları tesis eden Cenâb-ı Hakk'ın ve 2) 
bunları uygulatan Cenâb-ı Peygamber'in emirlerine, ve dolayısıyla da Kur’ân’a mu-
hâlif  (XLVII/33) �ahsî ve nefsânî tasarruflardan ba�ka bir �ey de�ildir. 

 
Bununla beraber �slâm târihinde bu gibi �ekil de�i�iklikleri çe�itli sebeplerden 

dolayı maalesef vuku bulmu� ve hattâ Sünnet mesâbesinde bile kabûl görüp yaygın-
la�tırılmı�tır. Bunlara: 1) 2. halîfe Ömer'in terâvih namazını 20 rek'at olarak vaz ve 
icbâr etmesi, 2) gene aynı halîfenin kadınların mehirlerine bir üst sınır vaz etmesi32, 
3) Muâviye'nin Cum'a namazında hutbeyi namazdan önceye alıp bunu bütün �slâm 
Âlemi'nde uygulatması33, 4) Osmanlı ulemâsının 2 rek'at kılınan Cum'a namazını 16 
rek'ate yükseltmesi  misâl olarak gösterilebilir. 

 
Menasi�e ba�lı ibâdetlerin Kur'ân ve Cenâb-ı Peygamber tarafından belir-

lenmi� olan �ekillerinin niçin böyle belirlenmi� oldukları hakkında bir açıklama ve-

                                                      
31  Menâsik: fiilî ibâdetleri icrâ ederken izlenecek olan sıra, usûl, yol-yordam. 
32  Halîfe Ömer bu hususta yapılan bir îtirazdan sonra bu sınırı kaldırmı�tır. 
33  Bu günümüzde de böyledir. 
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rilmemi�tir. Bu konuda yalnız yorumlar yapılmı�tır. Kezâ �ekle ba�lı bu ibâdetlerin 
hangi gerekçelerle ibâdet sayıldı�ı hakkında da, bunların All�h'ın emri olmalarının 
ötesinde, elimizde pekaz ipucu bulunmaktadır. Yorumcular ise bu konuda kendi bilgi 
ve tefekkür da�arcıkları nisbetinde konuya e�ilmi�lerdir. Bu yorumlar ise kesin ve 
nihaî açıklamalardan çok her bir yorumcunun o mesele hakkındaki takvâ düzeyini, 
hassasiyetini, bilgisini, me�rebini ve zevkini yansıtmaktadır. 
 
Abdestin Remzî Anlamı 
 

Müslim'in de Tirmizî'nin de hadîs külliyâtlarında Tahâret bahislerinde yer a-
lan bir hadîsde: 

 
“Bir müslüman abdest alırken yüzünü yıkadı�ı zaman, iki gözüyle yaptı�ı gü-
nahları su ile akıp gider. Ellerini yıkadı�ı zaman, elleriyle yaptı�ı günahlar 
su ile akıp gider. �ki aya�ını yıkadı�ında da ayaklarıyla yapmı� oldu�u her 
bir günah su ile akıp gider. Böylece o kul, küçük günahlarından ve hatâların-
dan temizlenmi� olarak ortaya çıkar” 

 
denilmektedir34. 
  
 Bu hadîse binâen: 1) abdest almanın, aslında, tevbe'yi remzeden, 2) Cenâb-ı 
Hakk tarafından onun yerine, kullarına kolaylık olsun diye, ik�me edilen ve 3) "Ettik-
leri günahların ardından tevbe edip de îmân edenlere gelince, hiç ku�kusuz o tevbe 
ve îmânın ardından Rabb’in Gafûr ve Rahîm’dir" (VII/153) âyetine uyan bir ibâdet 
oldu�unu anlıyoruz. E�er abdest alırken bu tevbeyi zikren dile getirmi� olsaydık: 
 

Rahmân ve Rahiym olan All�h’ın adıyla, ta�lanmı� �eytân’dan All�h’a sı�ı-
nırım. Hamd ancak âlemlerin Rabbi olan All�h’a mahsûstur. O Rahmân ve 
Rahîmdir. Din gününün sâhibidir. Rabb’im! Ancak Sana kulluk eder ve ancak 
Sen’den yardım taleb ederiz. Bizleri, gazâbına muhâtab olanların ve dalâlet 
içinde bulunanların yoluna de�il, Sen’in nîmetine eri�mi� olanların yolu olan 
do�ru yola hidâyet et. Muhakkak ki Sen Tek’sin ve Samed’sin. Do�mamı�, 
do�urulmamı�sın. Andolsun ki Sana küfüv olacak hiçbir �ey yoktur. Sen’den 
ba�ka ilâh yoktur, Hazret-i Muhammed de Sen’in peygam-berindir. Yâ Rabbi! 
Bütün bu hakîkatları gönlüme asl� silinmeyecek, aslâ solmayacak bir �ekilde 
kazı ki Sana olan kullu�umu hakkıyle îfâ edebileyim. 
 
Rabbim! “Ey îman edenler! Namaz kılmaya kalktı�ınız zaman yüzlerinizi, 
dirseklerinize kadar ellerinizi, ba�larınızı meshedip topuklara kadar ayakla-
rınızı yıkayın” (V/6) emr-i celîline uygun olarak, niyet ettim abdest almaya.  
 
Yâ Rabbi! Bu abdest esnâsında, abdestin farz ve sünnetini icrâ ederken, lûtf-i 
kereminle idrâkimi ve �evkimi zinde tut. Beni vehmin esiri kılıp da �eytân’ın 

                                                      
34  Bk. Cemâl U��ak, Kütüb-i Sitte’den Seçme Hadîsler, Hadîs No. 673, s. 345Yeni Asya Yayınları, 
�stanbul 1995. 
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i�vâsına bula�tırma. �bâdetimi tâat ve takvâ ile müzeyyen, aklımı ve fikrimi de 
Sana olan kullu�umun hâlis idrâki ile me�bu’ kıl. 
 
Yâ �lâhî! Bu abdest için lûtfetti�in su imkânından dolayı Sana hamd olsun. Su 
olmadı�ı zamanlarda topra�a teyemmümle abdest alabilma ruhsatınla biz â-
ciz kullarının ibâdetimizi kolayla�tırmandaki sahâvetin ve lûtfun için de Sana 
hamdolsun. ��te bu ruhsat ancak, Ganiyy ve Lâtîf olan Rabb’imin keremin-
dendir. Bizleri suyun fıkdânından da suyun celâlinden de esirge, yâ Hafîz! 
 
Yâ Rabbi! Bende: kullu�umun idrâkini de, Senin benim hakkımda ezelde ver-
mi� oldu�un hükümlere kesin teslimiyet göstermemin idrâk ve irâdesini de da-
ima zinde tut. Ve kezâ beni ”Andolsun ki Biz her �eyi sudan yarattık”35 âyet-i 
kerîmesinin sırrına â�inâ kıl. Bu âyet-i kerîmenin ilâhî hükmünün ve sırrının 
hörmetine de, bu suyla abdestimi alır almaz, beni yeniden günahsız, ve Sana 
olan îmânımı da daha kuvvetli bir �ekilde ihyâ ve ibk� et, ey benim Yuhyî ve 
Bâkî, ve de Erhame-r Râhimîn olan Rabbim! 
 
Abdestten sonra dahi beni �eytân’ın, nefsin ve vehmin aldatmacalarına kan-
mayan; maksûdu Sen, matlûbu da Senin Rızâ’n olan; tevbelerinde ısrarlı, i-
râdesi kuvvetli; Sen’in do�ru yolundan ayrılmayan, hâlis merhamet ve hâlis 
sahâvetle müzeyyen, temiz ve mümeyyiz kullarından kıl. “Andolsun ki Sen en 
yüce ahlâk üzeresin”36 diye ta’zîz ve tebcîl etmi� oldu�un Cenâb-ı Peygamber 
(SA) efendimizin ahlâk-ı hamîdesine benzer bir ahlâk, hilm, merhamet ve 
adâlet ile tezyîn et; fehâmetimi, idrâkimi, temyîzimi ve ilmimi arttır, yâ Alîm! 
Beni faydasız ilimlerin, faydasız bilgilerin tasallutundan muhâfaza et, ey be-
nim Hafîz olan Rabb’im. 
 
Yâ Rabbi! �u sa� elimin, fâili ya da sebebi olmu� oldu�u, idrâkinde oldu�um 
ve olmadı�ım ne kadar hatâ, kusur, nâkısa ve günah varsa hepsine tevbe edi-
yorum. Bu tevbemi kabûl et, yâ Tevvâb! Bu hatâlarımı, kusurlarımı, 
nâkısalarımı ve günahlarımı setret, ya Settâr! Bunları â�ikâr edip de beni re-
zil rüsvay etme. Bunları ba�kalarının ızdırâblarının sebebi kılma. Akan suyun 
bu elimi terketmesi gibi bunların da Kirâmen Kâtibîn’in defterinden silinerek 
akıp gitmelerini lûtfet. Bundan böyle sa� elimi asl� harama bula�tırtma, asl� 
helâlden uzakla�tırtma. Elimi rahmet, merhamet, sehâvet ve adâlet aracı kıl, 
ey lûtfu ve keremi sonsuz,  Lâtîf olan Rabb’im! 
 
Yâ Rabbi! �u sol elimin fâili ya da sebebi olmu� oldu�u, idrâkinde oldu�um 
ve olmadı�ım ne kadar hatâ, kusur, nâkısa ve günah varsa hepsine tevbe edi-
yorum. Bu tevbemi kabûl et, yâ Tevvâb! Bu hatâlarımı, kusurlarımı, 
nâkısalarımı ve günahlarımı setret, yâ Settâr! Bunları â�ikâr edip de beni re-
zil rüsvay etme. Bunları ba�kalarının ızdırâblarının sebebi kılma. Akan suyun 
bu elimi terketmesi gibi bunların da Kirâmen Kâtibîn’in defterinden silinerek 
akıp gitmelerini lûtfet. Bundan böyle sol elimi asl� harama bula�tırtma, asl� 

                                                      
35 (XXI/30) 
36 (XXXIII/21) 
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helâlden uzakla�tırtma. Elimi rahmet, merhamet, sehâvet ve adâlet aracı kıl, 
ey lûtfu ve keremi sonsuz,  Lâtîf olan Rabb’im! 
 
Yâ Rabbi! Yüzümü hayra çevir. Gözlerimi haramdan sakındır. Alnımı pâk ve 
dik tut. Yanaklarımı helâl olmayan öpücüklerden koru. Bütün bunların fâili 
ya da sebebi olmu� oldu�u, idrâkinde oldu�um ve olmadı�ım ne kadar hatâ, 
kusur, nâkısa ve günah varsa hepsine tevbe ediyorum. Bu tevbemi kabûl et, yâ 
Tevvâb! Bu hatâlarımı, kusurlarımı, nâkısalarımı ve günahlarımı setret, yâ 
Settâr! Bunları â�ikâr edip de beni rezil rüsvay etme. Bunları ba�kalarının 
ızdırâblarının sebebi kılma. Suyun yüzümden akıp gitmesi gibi bunların da 
Kirâmen Kâtibîn’in defterinden silinerek akıp gitmelerini lûtfet. 
 
Yâ Rabbi! Dudaklarımın, di�lerimin, dilimin, dama�ımın ve gırtla�ımın fâili 
ya da sebebi olmu� oldu�u, idrâkinde oldu�um ve olmadı�ım ne kadar hatâ, 
kusur, nâkısa ve günah varsa hepsine tevbe ediyorum. Bu tevbemi kabûl et, yâ 
Tevvâb! Bu hatâlarımı, kusurlarımı, nâkısalarımı ve günahlarımı setret, yâ 
Settâr! Bunları â�ikâr edip de beni rezil rüsvay etme. Bunları ba�kalarının 
ızdırâblarının sebebi kılma. Akan suyun bu a�zımı terketmesi gibi bunların da 
Kirâmen Kâtibîn’in defterinden silinerek akıp gitmelerini lûtfet. Bundan böy-
le dudaklarımı, di�lerimi, dilimi, dama�ımı ve gırtla�ımı asl� harama bula�-
tırtma, asl� helâlden uzakla�tırtma. Bunları helâl lokmaların, helâl lezzetle-
rin, gıybet ve dedikoduların de�il helâl ve de isâbetli sözlerin aracı kıl, ey 
lûtfu ve keremi sonsuz,  Hafîz ve Kelîm olan Rabb’im! 
 
Yâ �lâhî! Burnumun fâili ya da sebebi olmu� oldu�u, idrâkinde oldu�um ve 
olmadı�ım ne kadar hatâ, kusur, nâkısa ve günah varsa hepsine tevbe ediyo-
rum. Bu tevbemi kabûl et, yâ Tevvâb! Bu hatâlarımı, kusurlarımı, 
nâkısalarımı ve günahlarımı setret, yâ Settâr! Bunları â�ikâr edip de beni re-
zil rüsvay etme. Bunları ba�kalarının ızdırâblarının sebebi kılma. Akan suyun 
bu burnumu terketmesi gibi bunların da Kirâmen Kâtibîn’in defterinden sili-
nerek akıp gitmelerini lûtfet ve beni kerih ve de Peygamber Efendimiz’in sün-
netine uymayan kokulardan koru. 
 
Yâ �lâhî! Sa� kolumun fâili ya da sebebi olmu� oldu�u, idrâkinde oldu�um ve 
olmadı�ım ne kadar hatâ, kusur, nâkısa ve günah varsa hepsine tevbe ediyo-
rum. Bu tevbemi kabûl et, yâ Tevvâb! Bu hatâlarımı, kusurlarımı, 
nâkısalarımı ve günahlarımı setret, yâ Settâr! Bunları â�ikâr edip de beni re-
zil rüsvay etme. Bunları ba�kalarının ızdırâblarının sebebi kılma. Akan suyun 
bu parmaklarımın ucundan akıp gitmesi gibi bunların da Kirâmen Kâtibîn’in 
defterinden silinerek akıp gitmelerini lûtfet ve sa� elimi harâma bula�makdan 
ve Peygamber Efendimiz’in sünnetine uymayan hareketlerde bulunmakdan 
koru. 
 
Yâ �lâhî! Sol kolumun fâili ya da sebebi olmu� oldu�u, idrâkinde oldu�um ve 
olmadı�ım ne kadar hatâ, kusur, nâkısa ve günah varsa hepsine tevbe ediyo-
rum. Bu tevbemi kabûl et, yâ Tevvâb! Bu hatâlarımı, kusurlarımı, 
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nâkısalarımı ve günahlarımı setret, yâ Settâr! Bunları â�ikâr edip de beni re-
zil rüsvay etme. Bunları ba�kalarının ızdırâblarının sebebi kılma. Akan suyun 
bu parmaklarımın ucundan akıp gitmesi gibi bunların da Kirâmen Kâtibîn’in 
defterinden silinerek akıp gitmelerini lûtfet ve sol elimi harâma bula�makdan 
ve Peygamber Efendimiz’in sünnetine uymayan hareketlerde bulunmakdan 
koru. 
 
Yâ �lâhe-l Âlemiyn! Aklımı muhafaza et. Onu Kur’ân ve Sünnet ile kayıtlan-
dır. Onu nefsin, vehmin ve bo� hayâllerin oyunca�ı ve aracı kılma. Beni aklını 
dirâyet ve isâbetle kullanan ûlü-l elbâb, âlim ve râsih kullarından kıl. Aklımın 
sebeb oldu�u ne kadar hatâ, kusur, nâkısa ve günah varsa hepsinden de tevbe 
ediyor ve senin merhamet ve �efkatine ilticâ ediyorum yâ Tevvâbü-r Rahîm! 
Beni münkesir kullarından kılma yâ �âfi! 
 
�lâhî yâ Rabbi! Kulaklarımın duyup da nefsimin ho�una gitmi� olan ne kadar 
gıybet, dedikodu, iftirâ, bo� lâf ve de nefsi azdıran melodiler varsa hepsine 
tevbe ediyor ve Sen’in merhamet ve hıfzına sı�ınıyorum, yâ Tevvâb! Bu hatâ-
larımı, kusurlarımı, nâkısalarımı ve günahlarımı setret, yâ Settâr! Bunları â-
�ikâr edip de beni rezil rüsvay etme. Bunları ba�kalarının ızdırâblarının se-
bebi kılma. Bundan böyle bu kabil günahlara kar�ı irâdemi tahkim et ve bu 
sözleri söyleyenleri uyarmam ve hattâ gerekirse onlara kar�ı cihâd etmem 
husûsunda beni müdrîk ve muktedir kıl. 
 
All�h’ım! �u ensemi harâma sırtını dönen ve helâl yastıklara yaslanan ense-
lerden kıl. Bu kabil ne kadar hatâm, kusurum, nâkısam ve günahım varsa 
hepsine de tevbe ediyorum. Bu tevbemi kabûl et, yâ Tevvâb! Bunları setret, yâ 
Settâr! Bunları â�ikâr edip de beni rezil rüsvay etme. Bunları ba�kalarının 
ızdırâblarının sebebi kılma. Bundan böyle bu kabil günahlara kar�ı irâdemi 
tahkim et ey benim  Settâr, Afüvv ve Gafûr olan Rabb’im! 
 
Ey benim, Ramâniyyet’iyle âlemleri ku�atmı� olan Rabbim! Sa� aya�ımın fâi-
li ya da sebebi olmu� oldu�u, idrâkinde oldu�um ve olmadı�ım ne kadar hatâ, 
kusur, nâkısa ve günah varsa hepsine tevbe ediyorum. Bu tevbemi kabûl et, yâ 
Tevvâb! Bu hatâlarımı, kusurlarımı, nâkısalarımı ve günahlarımı setret, yâ 
Settâr! Bunları â�ikâr edip de beni rezil rüsvay etme. Bunları ba�kalarının 
ızdırâblarının sebebi kılma. Akan suyun bu aya�ımdan akıp gitmesi gibi bun-
ların da Kirâmen Kâtibîn’in defterinden silinerek akıp gitmelerini lûtfet ve 
sa� aya�ımı harâma bula�makdan ve Peygamber Efendimiz’in sünnetine uy-
mayan hareketlerde bulunmakdan koru. 
 
Yâ Rabbi! Sol aya�ımın  fâili ya da sebebi olmu� oldu�u, idrâkinde oldu�um 
ve olmadı�ım ne kadar hatâ, kusur, nâkısa ve günah varsa hepsine tevbe edi-
yorum. Bu tevbemi kabûl et, yâ Tevvâb! Bu hatâlarımı, kusurlarımı, 
nâkısalarımı ve günahlarımı setret, yâ Settâr! Bunları â�ikâr edip de beni re-
zil rüsvay etme. Bunları ba�kalarının ızdırâblarının sebebi kılma. Akan suyun 
bu aya�ımdan akıp gitmesi gibi bunların da Kirâmen Kâtibîn’in defterinden 



Din, �lim, Medeniyet (Dü�ünceler) 

 55 

silinerek akıp gitmelerini lûtfet ve sol aya�ımı harâma bula�makdan ve Pey-
gamber Efendimiz’in sünnetine uymayan hareketlerde bulunmakdan koru. 
 
All�h’ım! Almı� oldu�um abdesti benim, salâhıma ve felâhıma sebeb, beni de 
tevbelerimde ısrarlı kıl. “Ettikleri günahların ardından tevbe edip de îmân 
edenlere gelince, hiç ku�kusuz o tevbe ve îmânın ardından Rabb’in Gafûr ve 
Rahîm’dir”müjdesine binâen benim tevbemi kabûl et yâ Tevvâb! Muhakkak ki 
hamd ancak âlemlerin Rabbi olan Sana mahsûstur. Sen Rahmân ve Rahîmsin. 
Din gününün sâhibisin. Rabb’im! Ancak Sana kulluk eder ve ancak Sen’den 
yardım taleb ederiz. Bizleri, gazâbına muhâtab olanların ve dalâlet içinde bu-
lunanların yoluna de�il, Sen’in nîmetine eri�mi� olanların yolu olan do�ru 
yola hidâyet et. Muhakkak ki Sen Tek’sin ve Samed’sin. Do�mamı�, do�u-
rulmamı�sın. Andolsun ki Sana küfüv olacak hiçbir �ey yoktur. Bilirim bildiri-
rim ki Sen’den ba�ka ilâh yoktur; bilirim bildiririm ki Hazret-i Muhammed de 
Sen’in peygamberindir. Yâ Rabbi! Bütün bu hakîkatları gönlüme asl� silin-
meyecek, aslâ solmayacak bir �ekilde kazı ki Sana olan kullu�umu hakkıyle 
îfâ edebileyim. Elhamdülillâhirrabbilâlemiyn! 
 

dememiz gerekecekti. 
 
 Görüldü�ü gibi, belirli bir idrâk ve hatırda tutma yetene�i gerektiren ve en a-
zından da 15 dakika sürecek olan bir tevbe yerine Cenâb-ı Rabbü-l Âlemiyn en çok 1 
dakika süren abdest menâsi�ini ik�me ederek insanlara büyük bir kolaylık lûtfet-
mi�tir. Bu ik�me ile Cenâb-ı Rabbü-l Âlemiyn bizlere lisân-ı hâl ile sanki: "Ey benim 
kullarım! �çinizde dört ba�ı ma’mûr bir tevbeyi üstün bir idrâk ile dile getirecek 
pekaz kimse vardır. ��te �zzet ve Rahmet’imin bir lûtfu olarak Ben de size bu i�i ko-
layla�tırdım. Kim ki, künhüne vâkıf olsa da olmasa da, abdestin menâsi�ini gerekti�i 
gibi yerine getirirse Ben de onu tıpkı dört ba�ı ma’mûr bir tevbeyi üstün bir idrâk ile 
ifâ etmi� gibi kabûl edece�im" demektedir. 
 
Kurbanın Remzî Anlamı 
 
 Kur'ân: "Ve Biz, hayvanların dört ayaklı olanlarından37 kendilerine rızık ola-
rak takdîr etti�imizin üstüne All�h’ın adını zikretmeleri �artıyla, her ümmete kurban 
kesme ibâdetini me�rû kıldık..." (XXII/34), ve "Rabb’ine mahsûs olmak üzere namaz 
kıl ve kurban kes!" (CVIII/2) âyetleriyle kurban kesmenin her ümmete All�h (CC) ta-
rafından vaz edilerek me�rû kılınmı� bir ibâdet oldu�unu beyân etmektedir. 
 
 �u hâlde kurban, ancak: 1) hayvanlardan, 2) ama bu hayvanlar arasında dört 
ayaklı hayvanlardan, ve 3) bu dört ayaklı hayvanlar arasından da insanlara rızık ola-
rak helâl ve me�rû kılınmı� olanlarından olabilir; ve bu kurban ancak 4) All�h'ın 
adı zikredilerek ve All�h için kesilir. Buna göre: 1) nebatlardan, ta�dan, toprakdan, 2) 
böceklerden, tavuklardan, ku�lardan, sürüngenlerden, balık ve sâire gibi deniz ürün-
lerinden, 3) domuzdan, ayıdan, gergedandan, filden ve benzerlerinden ve de 4) Al-

                                                      
37  Min behîmeti-l en’âm. En’âm: aynı türden evcil hayvanlar. Behîme: dört ayaklı hayvanlar. 
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l�h'ın adı anılmadan ya da All�h'dan ba�ka bir �eye izâfeten kesilen hayvan  kurban 
olmaz. Bunlar yukarıdaki âyetlerin muhtevâsına aykırıdır. Hazret-i Peygamber'in 
(SA) devrinde kurban olarak yalnızca koyun, keçi, sı�ır, manda ve deve kurban e-
dilmi�tir. Kutup bölgelerinde ehlile�tirilmi� olan ren geyiklerinin38 etinin de at39 eti-
nin de helâl rızık, ve dolayısıyla da (XXII/34) âyetinin müsaadesi kapsamında olma-
larına ra�men bunların kurban niyetine kesilmeleri husûsunda yaygın bir uygulama 
yoktur. 
 
 Kur'ân, mü'minleri: "Onların etleri de kanları da  All�h’a ula�maz; O’na, an-
cak, All�h’ın emîrlerine kar�ı gelen nefse engel olma irâdeniz40 ula�ır. Bundan dola-
yı  All�h’ın, sizin hidâyetinize sebeb olanların üstünde bir ululu�a mâlik oldu�unu 
tasdîk edesiniz diye, onları sizin tasarrufunuza vermi�tir. Artık, ihsânda bulunanları 
müjdele!" (XXII/37) diye îkaz etmektedir. 
 

Buna göre, kurbanın eti de akan kanı da bizâtihî bir ibâdet mesâbesinde ol-
mayıp yalnızca bir araçtır. Asıl ibâdet,  "Kendi hevâsını kendisine ilâh (ya da put) kı-
larak onun emirlerine teslim olan kimseyi gördün mü? All�h onu bilgi bakımından 
dalâlete u�ratmı�tır..." (XLV/23) âyetinde de i�âret edildi�i gibi: 1) Allâh'ın emirle-
rine kar�ı gelen, 2) bu emirleri hayatın ilkeleri hâline getirmeyen, ya da 3) bu emirle-
re îman etmi� olsa bile bunları uygulamamakta direnen nefse engel olma irâdesidir. 
Hâlbuki: "Nefis, emir ve cebir altında tutucudur" (XII/53), yâni kendi hevâ ve heve-
sinden ba�ka bir �eye ve de özellikle All�h'ın emirlerine uymamakta direnir durur. 
Bundan dolayıdır ki hadîslerde: 

 
• "En kuvvetli dü�manın içindeki nefsindir" 
 
• "Cihâdın en büyü�ü ki�inin kendi nefsiyle, kendi hevâ ve hevesiyle sava�-

masıdır" 
 

• "Nefsini zelîl kılan dinini azîz kılmı� olur, nefsini yükseltmeye çalı�an di-
nini zelîl kılmı� olur..." 

 
• "Gö�ün altında All�h’dan ba�ka kendisine tapınılan en büyük mâbud 

kendisine boyun e�ilen nefistir" 
 
denilmi�tir. ��te, asıl kurban edilip hayatiyet damarınn kesilmesi gereken kurban, ya 
da kırılması gereken put bu nefistir. 
 
 Dü�manla cihâd (sava�) farz oldu�u zaman bazı sahâbî bu sorumluluktan kur-
tulmayı dilemi�lerdi (IX/24, 86-90). Hâlbuki Cenâb-ı Hakk, sava�a katılanların: 1) 
rütbe bakımından Kendi katında daha üstün olduklarını, ve 2) tarafından bir rahmet 
ve ho�nutlukla, içinde tükenmez nimetler bulunan cennetlere gireceklerini müjdele-

                                                      
38  Arabistan’da Hazret-i Peygamber’in zamanında da �imdi de ehlile�mi� geyik davarları yoktur. 
39  At eti Hanefî mezhebine göre mekruh fakat �afî, Mâlikî ve Hanbelî mezheblerine göre mubahtır. 
40  All�h’ın emirlerine kar�ı gelen nefse engel olma irâdesi: takvâ. 
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mi�ti (IX/20-21). Cenâb-ı Peygamber de en büyük sava�ın (cihâd-ı ekber'in) ki�inin 
kendi nefsine kar�ı açtı�ı cihâd oldu�unu beyân etmekle nefsine kar�ı cihâd edenin 
mertebesinin di�er dü�manlara kar�ı cihâd edenlerinkinden daha yüce oldu�unu tel-
mih etmi�ti. 
 
 Di�er yandan Hazret-i �brâhim (AS), sırf Rabb'ine olan teslimiyetini ifâde e-
debilmek için canı gibi sevdi�i, nefsinden âdetâ bir parça olan o�lunu Rabb'ine kur-
ban etmeye te�ebbüs etmi�ti. Rabbü-l Âlemiyn de onun bu hâlis teslimiyetine kar�ılık 
bir koçu bu kurbanın yerine ik�me etmi�ti. 
 
 ��te kurban, bu sebeplerden ötürü, insanın nefsini Cenâb-ı Hakk'ın rızâsı için 
gene Cenâb-ı Hakk'a fedâ etmesinin bir remzidir. Bu itibarla da kurbanın aslî amacı 
fıkarayı infak de�ildir. �nfak ifâ edilen kurban ibâdetinin do�al bir yan-ürünüdür, o 
kadar! 
 

Kurban ibâdetini vaz etmi� olan Cenâb-ı Hakk bizlere lisân-ı hâl ile sanki:  
 
"Ey benim kullarım! �çinizde kendi nefsine kar�ı dört ba�ı ma’mûr bir cihâdı 
üstün bir idrâk ile gerçekle�tirebilecek pekaz kimse vardır. ��te �zzet ve Rah-
met’imin bir lûtfu olarak Ben de size bu i�i kolayla�tırdım. Kim ki, künhüne 
vâkıf olsa da olmasa da, Benim rızâm için kurbanın menâsi�ini gerekti�i gibi 
yerine getirirse Ben de onu tıpkı nefsine kar�ı dört ba�ı ma’mûr bir cihâd 
açmı� gibi kabûl edece�im" 

 
demektedir. 
 

* * * 
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Ahlâk Nedir? 
 
 Belirli bir düzene ba�lı olduklarını beyân eden ya da gerçekten de ba�lı olan 
ki�ilerin: 1) haksızlı�a u�ramamaları, ve 2) haksızlı�a sebep olmamaları için uymala-
rı gerekli olan: A) kurallar'ın, ve B) davranı� biçimleri'nin olu�turdukları normlar 
toplulu�una o düzenin ahlâk sistemi ya da, kısaca, ahlâk'ı (etika'sı) denir.  Edeb ise 
"ahlâkın zorunlu kıldı�ı hayat tarzına uymak irâdesi ve sebâtı" demektir. Bu irâde ve 
sebâta sâhip kimselere de "edepli" ya da eski deyimiyle "müeddeb" denir. 
 
 Buna göre, bir ahlâk sisteminden söz edilebilmesi için hem iyi tanımlanmı� 
bir düzenin ve hem de bu düzene ba�lı olan ki�ilerin mevcûd olması �arttır. �u hâlde 
ahlâk kavramı hem düzen ve hem de o düzene ait ki�iler yönünden izâfîlik arz et-
mektedir. Bu gözlem ise, do�al olarak, farklı ahlâk kavramlarının var olabilmelerine 
ı�ık tutmaktadır. 
 
 Farklı ahlâk sistemlerinin biribirlerine göre durumları acaba nasıl olabilir? Bir 
de bunu gözden geçirelim. Farklı iki ahlâk sistemini olu�turan norm kümeleri: ya 1) 
biribirlerinden ba�ımsızdırlar (yâni bunların arakesit kümesi bo� kümedir), ya 2) bu 
iki kümenin bazı normları ortaktır (yâni arakesit kümesi bo� küme de�ildir), ya da 3) 
kümelerden birisi di�erinin bir alt kümesidir. 
 
 Meslâ "iblîslere mahsûs ahlâkı olu�turan normların kümesi" ile "�slâm ahlâ-
kının normlarını olu�turan küme"nin arakesiti bo� kümedir; ama musevî ahlâk norm-
larının kümesi ya da laik cumhuriyet ahlâkının normlarının kümesi  ile islâmî ahlâk 
normlarının kümesinin arakesit kümeleri bo� küme de�ildir. Buna kar�ılık, meselâ �s-
lâm'da aile ahlâkını olu�turan normların kümesi Kur'ân'ın vaz etmi� oldu�u ahlâk 
normlarının bir alt kümesinden ibârettir. 
 
 �lâhî Ahlâk  ise All�h'ın, Hâlik ve Rab olarak, mahlûk�tı ile Ulûhiyet'i ara-
sında vaz etmi� oldu�u hukukun normlarıdır. Buna binâen kâmil din de, söz konusu 
normlara uyarak All�h'ın ve mahlûk�tının hukukuna riâyet etmek demektir. 
 
�lim Ahlâkı 
 

Bu kapsamda, bütün bir toplumu olu�turan fertlerin Toplum Ahlâkı'ından da, 
belirli bir mesle�e mensûb kimselere özgü Meslek Ahlâkı'ndan da söz etmek müm-
kündür. Meslek Ahlâkı'na batı dillerinde Deontoloji denilmektedir. Bu kelime Eski 
Grekçe'de "deon: yapılması gereken" ve "logos: beyân, açıklama" kelimelerinden o-
lu�turulmu� bile�ik bir kelime olup yapılması gerekli olan görevlerin ve bunlarla il-
gili kuralların açıklanması anlamında kullanılmaktadır. Meselâ Tıbbî Deontoloji, 
hekimlerin: 1) tıb ilmiyle, 2) di�er meslekda�larıyla, 3) hastalarla, 4) toplumla, 5) tıb 
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ö�rencileriyle, 6) sa�lık personeliyle, 7) tıbbî malzeme üreticileri ve satıcılarıyla, ve 
8) kurumlarla olan ili�kilerindeki: A) ahlâkî sorumluluklarını ve B) bunların sınırla-
rını tanımlamaktadır. 
 

�lim ahlâkı da görünü�te bir meslek ahlâkıdır ama �slâm'a göre �lâhî Ahlâk'ın 
bir alt-kümesidir; ve hiçbir din �slâm kadar ilme de�er vermi�, ilim ahlâkını ve âlimi 
yüceltmi� de�ildir. Kur'ân'ın hemen hemen 1/8 kadarını olu�turan 750 kadar âyet i-
nananları: 
 

1. dü�ünmeye, 
2. tabiatı  incelemeye, 
3. aklı en isâbetli biçimde kullanmaya, 
4. olayların sebeplerini kavramaya 

 
dâvet ve te�vik etmektedir. Oysa Kur'ân'da insanların biribirleriyle olan sosyal ve 
hukukî münâsebetlerini düzenleyen yalnızca 250 kadar âyet bulunmaktadır. 
 
 Hz Muhammed'in peygamberli�ini tebli� ve tasdîk eden ilk vahyin "Oku!" 
emriyle ba�lamı� olmasını da, inananların ilim kazanmanın yolu-yordamı konusunda 
Cenâb-ı Hakk'ın lûtufkâr bir i�âreti olarak kabûl etmek gerekir. Nitekim �slâm Âlemi 
bu emre ne zaman uymu�sa parlak medeniyetlerin anası olmu�; ve ne zaman bu emri 
unutmu�sa her bakımdan acze dü�mü�tür. 
 
 Hz Muhammed dahi ilim adamlarını (ulemâ'yı) Peygamberlerin vârisleri gibi 
�erefli bir unvanla taltif etmi�tir. O'nun ilim konusundaki yüzlerce hadîsinden �u bir-
kaçı �slâm'da ilmin ve âlimin yeri ve de�eri hakkında ne güzel müjdelerdir: 
 

• �lmi Çin'de dahi olsa arayın; gidin elde edin! Çünkü ilim sâhibi olmak her 
müslümana farzdır. �üphe yok ki melekler ilim sâhibi olmak isteyenin üs-
tüne kanatlarını gererler. 

 
• �lim definelerdir; ve o definelerin anahtarı da sorudur. All�h'ın rahmeti 

üzerinize olsun! Soru sorun! Çünkü soruda dört ki�iye ecir vardır: sorana, 
ö�retene, dinleyene ve bunları sevene. 

 
• �lim ile mal bütün ayıpları örter. 

 
• �lim tahsil etme�e çalı�mak dine ne güzel bir yardımdır! 

 
• Kimse, bir ilmi yaymaktan daha üstün bir sadaka veremez. 

 
• �lminden yararlanılan âlim, ibâdetle vakit geçiren bin ki�iden daha hayır-

lıdır. 
 

• �lme tâlib olan kimseye Cennet tâlib olur. 
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• Âlim kimseyle dü�üp kalkmak, oturup durmak ibâdettir. 
 

• Âlim ile âbid arasında yetmi� derece vardır. 
 

• Hayırsızların en hayırsızı ilim adamlarının hayırsızı, hayırlıların en hayır-
lısı da ilim adamlarının hayırlısıdır. 

 
• Âlim kimsenin yüzüne bakmak ibâdettir. 

 
• �lmi yazın ki kaybolmasın! 

 
• All�h'ım, fayda vermeyen ilimden sana sı�ınırım! 

 
• Rabb'm benim e�yâ hakkındaki ilmimi arttır! 

 
• All�h'ım, Beni ilimle zengin et, akılla ve yumu�aklıkla beze, kötülükten 

çekinmekle yücelt, kötü i�lerde bulunmamakla güzelle�tir! 
 

• �lmin âfeti unutmaktır. Ehil olmayana ilim ö�retmekse ilmi yitirmektir. 
 

• �üphe yok ki ilmin a�a�ılık kimselerden aranıp istenmesi kıyâmet alâmet-
lerindendir41. 

 
�slâm'da ilmin ve ilim sâhibi kimsenin bu derecede yüceltilmesindeki hikmet 

ilmin Cenâb-ı Hakk'a izâfe edilen: Hayat, �lim, Semi', Basar, �râde, Kudret, Kelâm 
ve Tekvîn olarak belirlenmi� olan Sıfat-ı Sübûtiye'den biri olması ve ilim sâhibi kim-
sede Cenâb-ı Hakk'ın bu sıfatının nûrunun tecellî etmesinden ötürüdür. 

 
�slâm'da ilmin kayna�ı ve ilmin asıl sâhibi, ilmi ezelî ve ebedî olup bütün 

mükevvenâtı ku�atan va Zât'ına �lim sıfatını lâyık gören Zât-ı �lâhî'dir. Cenâb-ı 
Hakk'ın Bakara sûresinin 255. âyetinde de te'yid etti�i gibi "�nsanlar O'nun ilminden 
ancak gene O'nun müsaade etti�i kadarını ku�atabilirler". Bu da ilmin neden bütün 
insanlara ve neden tümüyle verilmedi�inin, neden zamana ba�lı bir geli�im ve evrim 
içinde bulundu�unun hikmetine ve, ayrıca da, âlimin ilmiyle bo� yere ma�rûr olma-
ması gerekti�ine i�âret eder. Nitekim Cenâb-ı Peygamber ba�ka iki hadîsinde: 
 

• Âlimin sermâyesi kibirlili�ini terketmektir. 
 

• �lmiyle ö�ünen kimseye dü�man olun! 
 
diyerek ilmin âlimin zâtî malı de�il, fakat ilmin zâtî Sâhibi tarafından kendisine tevdî 
edilmi�, hıyânet etmemesi gereken bir emânet oldu�una i�âret etmektedir. 

 

                                                      
41  Bu hadîs dahi ilim ehlinin ne büyük bir ahlâka sâhip olması gerekti�ine ı�ık tutmaktadır. 
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 ��te bütün bunlardan ötürü �slâm'da din ile ilim arasında asl� doktriner bir 
çeli�ki mevcûd olmamı�tır. Hıristiyanlıkta ise din ile ilim XVII. yüzyılın 
ba�ındanberi, biribirinden ba�ımsız ve hattâ doktrin temelinde biribiriyle çeli�ik iki 
müessese olarak algılanmı�; ve bu çeli�ki Galileo Galilei'nin (1564 – 1642) ilmî dü-
�üncelerinden ötürü 1633 yılında Engizisyon Mahkemesi tarafından mahkûm edili�i 
ile, bir paradigma (yâni bir "dü�ünce kalıbı") olarak Batı Dü�üncesi'ne yerle�erek 
hıristiyan aydınlarının vicdanları üzerine a�ır bir ipotek vaz etmi�tir. II. Vatikan 
Konsili de bu Konsil'iden sonra gelen Papa'lar da bütün ça�da�la�ma (aggiorna-
mento) veyâ ça�da� görünme çabalarına ra�men, bu ipote�in kalkması için resmî 
hiçbir te�ebbüste bulunmamı�lardır. 
 

Gerek ilgili Kur'ân âyetleri gerekse hadîsler �slâm'ın �lim Ahlâkı'nın normla-
rının temelini te�kil ederler. Ancak, günümüze kadar, bu ahlâk ba�lıba�ına bir doktrin 
olarak ve sistematik bir biçimde ele alınıp da i�lenmi� de�ildir. Bu ahlâk müslüman 
ilim adamlarının kendi k�biliyet, fehâmet ve temyîzleri çerçevesi içinde hayatlarını 
tanzim ve tezyîn eden bir modus vivendi yâni bir hayat tarzı �eklinde tezâhür 
edegelmi�tir. 
 
�slâm Dinine Göre 
�lim Ahlâkının Temel �lkeleri 
 
 �slâm'a göre �lim Ahlâkı'nın temel ilkelerine girmeden önce Arapça'da KFR 
(kefere) masdarının etimolojik anlamının "örtmek, saklamak" oldu�una dikkati çek-
mek istiyorum. Bu masdar, dinî anlamda, Hakk'ı ve Hakîkat'ı örtmek, saklamak an-
lamını kazanmı�tır. Bu kapsamda da âmene (inanmak) masdarının zıddı görünümün-
dedir. Kefere'den türetilen kâfir'in anlamları:  inanmayan, örten, saklayan'dır. �u 
hâlde kâfir: Hakk'ın ve Hakîkat'ın tecellîlerini örten ve/veyâ bunlara inanmayan 
kimse demektir. Küfr  ise: Hakk'ı ve Hakîkat'ı (hem kendi kendisinin fehâmet ve 
temyîzine, hem de ba�kalarının Hakk'ı Hakk  ve Hakîkat'ı da Hakîkat olarak fehm 
ve temyîz etmelerine  e n g e l  olacak �ekilde) örtüp saklamaktır. Bu kapsamda küf-
rün zıddı sıdk ve kâfirin zıddı da sıddîk (her ne bahâsına olursa olsun do�ru olan ve 
do�ruyu beyân eden)dir. �slâm'da küfr haramdır; ve insanın nefsini küfrden sakınma-
sı ise ibâdet mesâbesindedir. 
 
 Kur'ân'da: 
 

• "All�h'a yalan isnad edenden ya da kendisine ula�an do�ru haberi yalan-
layandan daha zâlim kim olabilir ki?" (XXXIX/32) 

 
• "Sana gelen ilimden sonra e�er bazı kimselerin yersiz isteklerine42 uyacak 

olursan, sen elbette ki zâlimlerden olursun" (II/145) 
 

�u hâlde bir âlim, ilmî hakîkatları nefsinin hevâ ve hevesine ma�lûb olarak 
oldu�undan ba�ka gösterme�e yâni bunların mâhiyet ve hüviyetini örtüp sakla-

                                                      
42  Hevâ ve heveslerine. 
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mama�a kalkı�madı�ı sürece hem bu yönden küfrden korunmu� olur ve hem de 
Cenâb-ı Hakk'ın Güzel �simleri'nden El Alîm ism-i �erîfinin gere�ine göre hareket 
etmi� olarak o ismin tecelligâhı olmu� olur. Yâni �slâm, âlimin sıddîk olmasını taleb 
etmektedir. Kanaatimce �slâm'da �lim Ahlâkı'nın, üzerine in�â edilmesi gereken en 
önemli ilke budur. Âlim, Cenâb-ı Hakk'ın kendisine emânet etti�i ilmi korumak ve 
bu emânete hıyânet etmemekle yükümlü oldu�unun idrâkine sâhip olmalı ve bu nûru 
aslına uygun olarak yansıtması gerekti�inin idrâkini de daima zinde tutmasını bilme-
lidir. 

 
Kur'ân'da: 

 
• Ve ululanıp insanlardan yüz çevirme! Ve yeryüzünde kasılarak yürüme! 
�üphe yok ki All�h kibirlenen, övünüp duranların hiçbirini sevmez. 
(XXXI/18) 

 
 
Hadîslerde43 ise: 

 
• Ümmetimin hayrlıları âlimlerdir; âlimlerin hayrlıları da merhametli olan-

lardır. 
• Ümmetimin helâki fenâ âlimler ve câhil âbidler yüzündendir. Fenâların 

fenâsı fenâ âlimler, iyilerin iyisi de iyi âlimlerdir. 
• Âlimler arasında ö�ünmek, akılsızlara kendisini göstermek ya da halkın 

gönüllerini çekmek için bilgi elde eden Cehennem'e yönelmi�tir. 
• Tamah âlimlerin kalbinden Hikmet'i giderir. 
• All�h, ilmini kendisine saklayıp gizleyene ate�ten bir gem vuru. 
• Âlimlerin fenâsı emîrlerin44  aya�ına gidenler, emîrlerin iyisi de âlimleri 

ziyâret edenlerdir. 
• ... Kime bir �ey belletiyorsanız ona kar�ı alçak gönüllü olun; cebbâr âlim-

lerden olmayın. 
• �stedi�iniz kadar okuyun! Bildi�inizle amel etmedikçe All�h sizi mükâfat-

landırmaz. 
• Bildi�i ile amel edene All�h bilmedi�ini de bildirir. 
• Az ba�arı çok bilgiden iyidir. 
• Kıyâmet gününde en a�ır azâbı görecek olanlar All�h'ın, (sâhip oldu�u) 

ilminden faydalanmayan âlimlerdir. 
• Bilginler üç çe�ittir. Birinci kısmı bilgisiyle ya�ar, insanlar da onun sâye-

sinde rahatça, bilgisinden faydalanarak geçinirler. Bir ba�ka kısmıysa, in-
sanlar onun sâyesinde ya�arlar da kendisi bildi�ini tutmaz, kendi kendisini 
helâk eder. Bir de ilmiyle ya�ıyan fakat ba�kasını ya�atmayan, halka fay-
dası dokunmayan bilgin vardır. 

• Bilgiyi (ehlinden) gizleyene her �ey, hattâ denizdeki balık ile havadaki 
                                                      
43  Bu mak�lede, genellikle, �stanbul'da Arkın Kitabevi tarafından 1970'lerde yayınlanmı� olan, 
Abdülbâkî Gölpınarlı'nın H. Muhammed ve Hadisleri kitabından faydalanılmı�tır. 
44  Devlet erkânı ve bürokratlar. 
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ku� bile lânet eder. 
• �lmiyle ö�ünen  ki�iye dü�man olun. 
• Kim "Ben âlimim" derse odur câhilin ta kendisi. 
• Her kim All�h rızâsı için tevazuu kendisine âdet edinirse Cenâb-ı Hakk 

onu yükseltir. 
• �nsanların iki bölü�ü vardır ki bunlar düzgün oldu mu bütün insanlar dü-

zelir, bunlar bozuldu muydu bütün halk bozgunlu�a dü�er. Bunlar bilgin-
ler ve buyruk sâhipleridir. 

 
buyurulmaktadır. Ayrıca Hz �sâ da: 
 

• A�açlar çok ama hepsi de meyva vermez. Meyvalar çok ama hepsi de tatlı 
olmaz. �limler çok ama hepsi de faydalı olmaz. 

 
demi�tir. 
 
 Buna göre âlimin hayrlısı: 1) ö�ünmeyi, kibri, tamahı, nekesli�i, fırsatçılı�ı 
terk eden, 2) ilimlerinden faydalanan, ve 3) ba�kalarını da faydalandıran alçak 
gönüllü âlimlerdir. 
 
 Gene hadîslerde: 
 

• Sefih (âdî) kimselerle cidalle�mek, âlimlere kar�ı  üstünlük taslamak ve 
bu sûretle insanların teveccühüne mazhar olmak kasdıyla ilim tahsil et-
meyiniz. Zirâ bu gâye için okuyanlar Cehennem'liktir. 

• All�h'ın en fazla bu�z etti�i kimse cidalle�mede direnen kimsedir. 
• �limde cidalle�meyi ö�renen topluluk uygulamadan uzakla�ır. 
• Do�ruyu bulduktan sonra cidalle�me âfetine kapılmadıkça bir topluluk 

do�ru yoldan sapmaz. 
 
denilmektedir. 
 
 Buna göre âlim  y a l n ı z c a  hakîkatı ke�fe, korumaya ve inandırıcı delîl-
leriyle tebli�e memurdur. Âlim, hakîkatın ve bu hakîkatın yol açtı�ı ilmin men�ei 
de, vasîsi de, savunucusu da de�ildir. 
 
 All�h, tıpkı din söz konusu iken oldu�u gibi, ilmin de men�ei olmak hasebiyle 
onun hem vasîsi ve hem de koruyucusudur. Bu bakımdan �slâm'da âlimin ilmî bir 
gerçe�i herkese kabûl ettirmek gibi bir sorumlulu�u yoktur. Âlim, ilmî bir gerçe�i 
herkese kabûl ettirmek gibi bir sorumlulu�u bulunmadı�ının sorumlulu�unu 
müdrîk, temkinli ve vakur olmalıdır. 
 
 Gerçekten de cidâl insanı rakîbine üstün kılmak için her çâreyi mubah gören 
bir davranı� biçimidir. �mâm-ı Gazalî �hyâ-i Ulûmü-d Dîn isimli eserinde "cidâl ma-
razı"nın (sıpkı safsatacılık marazını kendilerine meslek, gâye ve hayat tarzı edinmi� 
olanlarda görüldü�ü gibi) hased, kibir, kin, gıybet, ö�ünme, tecessüs, hınç, nifak, ri-
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yâ, inkâr ve hakkı-görüp-de-kabûl-etmeyerek-bile-bile-cidâle-a�ırı-hırsla-sarılma gi-
bi büyük ahlâkî zaaflara ve bu zaaflardan do�acak olan belâ ve âfetlere nasıl yol aç-
tı�ını ayrıntılarıyla izah etmi�tir. Cidâlden vaz geçmenin fazîleti de �u hadîsde bildi-
rilmektedir: 
 

• Kim ki bâtıl (haksız) oldu�unu anlayıp da cidalle�meyi terk ederse All�hu 
Teâlâ ona Cennet'in kenar yerinde bir ev ihsân eder. Kim ki haklı oldu�u-
nu bildi�i hâlde cidalle�meyi terkederse All�hu Teâlâ ona Cennet'in en iyi 
yerinde bir binâ in�â eder. 

 
Bundan ba�ka, Hz. Peygamber: 

 
• �lmi yayınız, ö�retiniz! E�itim ve ö�retim usûllerini kolayla�tırınız, 

kat'iyyen güçle�tirmeyiniz! Okuttuklarınıza daima ö�rendiklerini, anladık-
larını, ilerlediklerini müjdeleyiniz! Ö�retirken kar�ınızdakilerin anlayı� 
yetenekleri az oldu�unda kızıp ba�ırmayınız, sükût etmeyi seçiniz! 

• ... Ehil olmayana ilim ö�retmek ise ilmi yitirmektir. 
 
buyurmaktadır. Gerçekten de ilim ö�retilmesi konusunda ehil olmayanlar verilen il-
mi kabûl edemeyecek kadar koyu câhil olan ve cehâletlerinde ısrar edenler ile kötü 
niyetli olanlardır. Ha Alî'nin dedi�i gibi: "... Câhiller âlimlere dü�mandırlar". 
 
 �u hâlde "ö�retimi kolayla�tırma" ve "ilmi ancak ehline tevdi etmek" �s-
lâm'ın âlime yükledi�i iki önemli ahlâkî sorumluluktur. 
 
 Bugünün dünyâsında ve her çe�it süflîli�i, pespâyeli�i ve cehâleti fazîletler-
mi� gibi gösteren Medya'nın olumsuz etkilerine ve ilim ihtikârıyla "kö�eyi dönme" 
ça�rılarına ra�men nefsine ve idrâkine hâkim olarak bu ilkelere sarılabilen vakur ilim 
erbâbına ne mutlu! 
 
�lim Adamı 
Kime Denir? 
 
 Aslında, ilim ahlâkının bir doktrin olarak açıkça ortaya konulmasının ve üni-
versitelerimizde sistematik bir biçimde okutulup yorumlanmasının isâbetli olaca�ı 
â�ikârdır. Bunun sâyesinde ilim adamı namzetlerini ilim ahlâkı bakımından hayrlı bir 
biçimde yönlendirmek ve kendilerinin ilim ahlâkına aykırı davranı�lardan korunma-
larına yardımcı olmak mümkün olabilecektir. 
 
 Avâmın ve Medya'nın genellikle bilim adamı diye bilip takdîm etti�i kimse-
ler arasında, aslında: 1) bilimsel nitelikleri, 2) etkinlikleri, ve 3) ilmi idrâk ve ilim 
hakkında tefekkür yetenekleri yönlerinden bir hiyerar�i (silsile-i merâtib, derecelen-
dirme) mevcûddur. 
 
 1. Bilim teknisyeni bu hiyerar�inin en alt düzeyinde bulunur. Bilim teknisyeni 
üniversite e�itiminden sonra en az yüksek lisans ya da doktora derecesini kazanmı�; 
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bunun sonucu olarak da, ister uygulamalı isterse teorik olsun, ilmin çok dar bir ala-
nında bir metodun uygulanması konusunda uzmanla�mı� bir kimsedir. 
 
 2. Bilim adamı ise ilmî literatürü izlemede, bilim teknisyeni düzeyinde iken 
üzerinde uzmanla�mı� oldu�u metodu farklı alanlara uygulayabilmede, ba�ka özgün 
metodlar ihdâs etmede ve uygulamada yetenek sâhibi kimsedir. 
 
 3. Âlim, bilim adamlı�ı vasfından ba�ka, uzmanı oldu�u alanların: 1) târihine, 
2) felsefesine, 3) epistemolojisine, 4) politikasına, 5) psikolojisine, 6) sosyolojisine, 
7) ekonomisine, ve 7) deontolojisine de hakkıyla vâkıf olan ve bütün bu konuları 
global bir �ekilde ku�atarak derinli�ine tahliller yapabilen bir kimsedir. 
 
 4. Allâme ise birden fazla ilimde âlim olan kimseye yakı�tırılan sıfattır. 
 

5. Bilginlerin bu dört mertebesi de kesbîdir; yâni insan, irâdesi ve azmi sâye-
sinde, çalı�ıp çabalamakla bu mertebelere eri�ebilir. Bunların üstünde ise, ancak fıt-
raten çok üstün yeteneklerle donatılmı� olarak kâmil bir allâmenin e�itimiyle farklı 
bir olgunluk kazanmı� ve ola�anüstü derin bir sezgiyle ilmî hakîkatları aslına ihânet 
etmeyecek kadar sâdık bir biçimde fehm, idrâk ve temyîz edebilen, bunlardan pratik 
sonuçlar da çıkarabilen, hem ilmî ve hem de be�erî olgunlukları temkin, adâlet ve ih-
sân ile bezenmi� kimseler de vardır ki bunlara da hakîm denir. 

 
Burada takdîm edilen bilginler hiyerar�isinde, kazanmı� oldukları bilgi düzeyi 

ve deneyimleri dolayısıyla, kendi dar uzmanlık alanlarının dı�ındaki konularda en 
kolay yanılma tehlikesine mâruz bulunanlar:  bilim teknisyenleri ile bilim adamları-
dır. Bunlar genellikle iki-de�erli Aristo mantı�ının kurallarını uygulamayı iyi bilirler, 
ve her bir olayın da somut bir sebebe ba�landı�ına îman ederler. Hele bunlar deney-
sel alanda çalı�an kimseler ise bu îman daha da kuvvetli olur. Zâten hepimiz daha il-
kokuldan ba�layarak her olayın maddî bir sebebi bulundu�una inandırılmıyor mu-
yuz? Pedagoji açısından ele alındı�ında bu, çocukluk ça�ı için isâbetli bir e�itim tar-
zıdır. Zirâ ilkokuldaki e�itimden gâye çocukları, etraflarındaki âlemde olayların 
biribirine ba�lı olarak ve anla�ılması mümkün bir düzen içinde vuku buldu�u, yâni 
içinde ya�amakta oldu�umuz bu âlemin anla�ılabilir ve anla�ılmasının da elzem ol-
du�u fikrine alı�tırmaktır. 

 
��te bu alı�tırmada nedensellik (illîyet) ilkesi , yâni her �eyin bir sebebi bu-

lundu�una îman, merkezî bir rol oynar. Bu ise akıl yürütmede, mantı�ı isâbetli bir 
biçimde kullanma hasletiyle birlikte bilgi elde etmenin kapılarını açan iki anahtardır. 

 
Ancak: 1) her �eyin belirli bir sebebi oldu�una îman etmek ba�ka �ey, 2) o 

sebebi fehm ve idrâk etmek ba�ka �ey, 3) o fehm ve idrâk edilen sebebi te�his ve 
temyîz etmek ba�ka �ey, 4) o sebebin gerçekten de bu te�hise uygun olarak mevcûd 
oldu�unu isbat etmek ba�ka �ey, 5) o sebebin söz konusu olayı do�uran yegâne sebep 
oldu�unu (yâni bu sebep ile olay arasında gözden kaçmı� bir sebepler zinciri bulun-
madı�ını) isbat etmekse bamba�ka �eydir. 
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Bilim teknisyenlari ile bilim adamları ya kendi dar uzmanlık alanlarının sı-
nırları içinde meselenin bu cepheleriyla hiç kar�ıla�mamı� oldukları ya da meselenin 
bu cepheleri kendilerini hiç ilgilendirmemi� oldu�u için sebep kavramının mu�lâklı�ı 
üzerinde genellikle kafa yorup ara�tırma yapmı� kimseler de�ildirler. Dar uzmanlık 
alanlarının her günkü gözlemlerinin kendilerine telkin etti�i kaba "sebep" kavramı 
yalnızca onların dünyâya bakı� açısını biçimlendirmekle kalmamakta, onlara, her �e-
yi ama her �eyi açıklayabilmenin ya da reddedebilmenin ba� döndürücü kudretine 
sâhip oldukları serâbının kar�ı koyulmaz cezbesini de a�ılamaktadır. 

 
Bu cezbe onları, bazen, ilmî olarak açıklayamadıkları ya da be�er olarak kar�ı 

oldukları bazı olaylar kar�ısında olayı sübjektif bir biçimde ve ilim-dı�ı motivasyon-
larla (sâiklerle) reddetme�e; ya da olay apaçık ortada iken bunu, tümüyle ilim-dı�ı 
sebepler uydurarak ve uydurdukaları sebeplerin realitesini tahkik etme�e gerek duy-
maksızın yalanlama�a kadar götürebilmektedir. Ve bunu yaparlarken de Gerçe�i a-
rayan Gerçe�in kulu ve hizmetkârı objektif bir âlim gibi de�il de kendilerine 
inanmıyan râfızîler tarafından, otoritelerine kar�ı böylelikle i�lenmi� olan taarruz 
cürmünün (Frasızcasıyla: crime de lèse-majesté'nin) cezâsını vermek için afaroza 
ba�vuran öfke küpü Papa'lar misâli hınçla yaparlar. Bu davranı� biçimi, maalesef, 
akademik ortamlarda da nâdirattan de�ildir. Akademik ortamların dı�ında da bütün 
Türkiye bu gibi tipleri ve bu kabil davranı�ları (gerek bazı açık oturumlar, gerekse 
bazı konuların bilimsel irdelenmesi dolayısıyla) televizyon ekranlarında ibretle sey-
retmek fırsatını sık sık bulmaktadır. 

 
Ancak, hemen belirtmek gerekir ki bu kabil tipler ve davranı�lar yalnızca 

Türkiye'ye münhasır de�ildir. Dünyâ'nın her yerinde, bilim teknisyenleri ile bilim 
adamlarının bir kısmı için bu, böyledir. Bu kategorideki bilginlerin psikolojisinin 
marazî bir vechesini aksettiren bu kabil davranı� bozukluklarına biz Papalık komp-
leksi adını veriyoruz. 

 
Bu davranı� bir ideolojik doktrin olarak Pozitivizm'in ifrâda kaçan bir defor-

masyonu olan Bilimcilik Mezhebi'nin belirgin özelli�idir45. Bu mezhebin sâliklerinde 
görülen en belirgin semptom, her ama her meselenin: 1) iki-de�erli Aristo mantı�ın-
daki kıyas (sillojizm), ve 2) nedensellik ilkesi (illiyet prensibi) aracılı�ıyla akılcı(!) 
ve de bilimsel(!) bir biçimde tahlil edilebilece�ine ve bir çözüme kavu�turulaca�ına 
dair katı bir îman sâhibi olmalarıdır. 

 
Mantı�ın iki-de�erli Aristo mantı�ından ve hele hele kıyasdan ibâret olmadı-

�ını bilmedikleri; ayrıca ilmin bazı konularının nedensellik ilkesine uymamakta ol-
du�u keyfiyetinden de sebep kavramının ça�da� tahlilinden ve kriti�inden de haber-
leri olmadı�ı için bu kimseleri ilmî temkin ve tetkike dâvet etmek de hep sonuçsuz 
kalmaktadır. 
 

                                                      
45  Bk. Ahmed Yüksel Özemre:  �slâm'da Aklın Önemi ve Sınırı, 2. Baskı, Kırkambar Yayınları, �s-
tanbul 1998, XXI. Bölüm: "Bilimcilik" Dininin Âmentüsü, s.271- 298. 
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�lim Ahlâkı Açısından 
Pozitif �lim ve Metafizik 
 
 Lâtince kökenli pozitif kelimesinin etimolojik anlamı: kesin, de�i�ime u�ra-
maz'dır. Müsbet kelimesi ise Arapça'da sübût etmi� yâni "delîllere dayandırılarak 
kesinlik kazandırılmı�" anlamındadır. Görülüyor ki gerek Arapça müsbet kelimesi ge-
rekse Lâtince kökenli pozitif  kelimesi aynı anlama sâhiptirler. Buna göre "�lim Fel-
sefesi"nde Pozitif ya da Müsbet �limler delîllere dayandırılarak, aksinin do�ru oldu-
�u gösterilinceye kadar (yâni bir anlamda izâfî bir) kesinlik kazandırılmı� bilgiler i-
çeren ilimler hakkında kullanılmaktadır. 
 
 Bu, bir bakıma: 1) herhangi bir kimsenin kendi Muhayyele'sinin telkin edebi-
lece�i yanıltıcı ilhâmın, mâhiyetini asl� de�i�tiremeyece�i, 2) bu bilgileri tesbit ve 
idrâk edenden de, tesbit ve idrâk için yararlanılan (hisler, gözlem ve ölçü âletleri, 
akılyürütme kuralları... gibi) araçların tümünden de ba�ımsız, 3) ki�ilerin nefisleriyla 
de�il objeler ile k�im olan objektif bilgilere dayanan ilim demektir. 
 
 Pozitif ilimlerin objektifli�i ya Matematik'de oldu�u gibi mantık kurallarının 
i�lerlili�iyle; ya da di�er ilimlerde oldu�u gibi bu mantık kurallarının i�lerlili�i ya-
nında bu ilimlerin öngördükleri olayların gözlem ve ölçümlerinin mümkün hatâ sınır-
ları içinde uyu�malarıyla (ve ayrıca da bütün bu olguların K.R. Popper anlamında 
yanlı�lanabilir olmalarıyla, yâni bu olguları gözlem ve ölçümler aracılı�ıyla yalanla-
yabilmenin yol-yordamının  potansiyel olarak mevcûd olmasıyla46) temin edilir. 
 
 Binâenaleyh, ölçüme tâbî tutulamayan ya da kendisi de�ilse bile etkileri de 
ölçülüp gözlenemeyen, pozitif ilimlerce bilinen olaylara ircâ edilemeyen (indirge-
nemeyen) ya da bunlarla ilgisi kurulamayan (ayrıca, yanlı�lanabilirlik kriteri'ne uy-
mayan) bilgi ve olgular pozitif ilimlerin kapsamı dı�ında kalır. Bunlara pozitif-ilim-
dı�ı veyâ (Eski Grekçe'de tabiat kar�ılı�ı füzis kelimesinden mülhem olarak) fizik-
dı�ı, fizik-ötesi yâni metafizik bilgiler ya da olgular denir. 
 
 ��te pozitif ilimlerin sınırları bu kapsamda belli olmaktadır. Pozitif ilimlerin, 
kendi alanları dı�ında kalan ve eri�emedikleri olgu ve bilgiler için kendi çerçeveleri 
içinde söyleyebilecekleri bir �eyleri yoktur. E�er bir kimse bunun aksini iddia eder 
de meselâ Rûh'un var ya da yok oldu�unu pozitif ilimlerin çerçevesi içinde tartı�ma-
�a kalkı�ır ve hattâ tartı�ma hakkının oldu�unu iddia ederse, ya pozitif ilim ile meta-
fizi�i bir kavram karga�ası sefâleti içinde biribirine karı�tırıyor ya da pozitif-ilimsi 

                                                      
46  Bir teorinin, bir modelin, bir senaryonun ya da bir iddianın yanlı�lanabilir olması onun ilmî olmak 
vasfını belirleyen çok önemli bir kıstastır. Meselâ ellerinde ta�ıdıkları bir sarkacın salınımlarına ya da 
sapan �eklindeki bir a�aç parçasının titremesine bakarak arazide su arayan ki�ileri yalancı çıkarmanın, 
yalanlayabilmenin imkânı yoktur. Böyle bir kimse su bulundu�unu i�âret etti�i yer kazılıp da su çık-
mazsa daima i�âret etmi� oldu�u yerde suyun bulundu�unu ama topra�ın yeterince kazılmamı� oldu-
�unu iddia edebilecektir. Onu yalanlayabilmek için mutlaka o yerin antipoduna kadar kazmak gerekir 
ki bu da pratik yönden mümkün de�ildir. Kezâ bir ki�inin nevropatik olmasını S. Freud "libido'ya ya 
da hadım olma  kompleksi'ne ba�larken A. Adler küçüklük kompleksi'ne, C.G. Jung ise kollektif arke-
tipler'e atfetmektedir. Bu üç izah çabasının da yalanlanabilmesi mümkün olmadı�ından bu iddialar il-
mî de�il sübjektif iddialar sınıfına girmektedir. 
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bir görünüm altında safsata ya da sübjektif bir spekülâsyon yapıyor demektir, vesse-
lâm! Zirâ metafizik alanına ait bir kavramın ontolojik realitesini pozitif ilim kıstasla-
rına göre kabûl ya da red etme�e kalkı�mak bir avuç leblebinin a�ırlı�ını bir diyapa-
zonun çıkardı�ı "lâ" notasının sesi cinsinden ölçmek kadar abestir. 
 
 Hemen ifâde etmek gerekir ki Metafizik felsefenin çok önemli kollarından bi-
ridir ama pozitif ilim de�ildir. Metafizi�in ayrı bir realitesi, ayrı bir de�eri, ayrı bir 
etkinli�i, ayrı bir vizyonu vardır. Bir kimse metafizi�in çerçevesi içinde kalarak pozi-
tif ilimlerin mâhiyetiyle ilgili olay ve olguları pek�lâ tartı�abilir; bunun otantik bir 
anlamı ve de�eri vardır. Ama bu durumda asl� pozitif ilim yapıyor olmaz! Fakat e�er 
bir kimse pozitif ilimlerin kıstaslarına dayanarak metafizi�in mâhiyeti ile ilgili olay 
ve olguları tartı�ma�a kalkı�ırsa artık pozitif ilim de�il yalnızca pozitif ilim görüntü-
sü altında metafizik ve hem de semeresiz bir spekülâsyon ve hattâ safsata yapıyor 
demektir. 
 
 Pozitif ilimlerde objektiflik bilinci, târih boyunca, çok yava� geli�mi�tir. Ob-
jektifli�i bir modus vivendi (bir hayat tarzı) hâline getirmek ise çok sıkı bir otokriti-
�i, ve bir nefis hâkimiyetini gerektirir. Bugün bile, kendi alanlarında ne kadar ba�arılı 
olurlarsa olsunlar, bütün bilim adamlarının ilim yaparken ve hele ilmi yorumlarlar-
ken ve de ilmin pratik sonuçlarını uygulamaya koyarlarken objektifli�e her zaman 
sıkı sıkıya riâyet ettiklerini savunmak mümkün de�ildir. 
 
 Bu zaafın sebeplerinin ba�ında da gençlere ilim ö�retirken bunlara paralel o-
larak bir �lim Târihi ve bir de �lim Ahlâkı derslerinin okutulmaması gelir. Bu, üni-
versite e�itiminin gerçekten de önemli bir prensip eksikli�idir. �lim Ahlâkı'na sâhip 
bir bilim adamı: hem 1) pozitif ilim ile metafizi�i tefrik ve temyîz etmekte muktedir, 
ve hem da 2) "ben pozitif ilim ile metafizi�i �u ya da bu �ekilde biribirine karı�tırsam 
bile kimse farkına varmaz; ben de dâvâmda üstün gelmi� görünmek için bu kavram 
karga�asında istedi�im gibi mug�lâta ve safsatayı rahatça yapar, mücâdelemi ba�a-
rıya ula�tırırım" kolaylı�ına sı�ınmayacak kadar: A) nefsine hâkim, B) ilmine kar�ı 
âdil, ve de 3) iz'an sâhibi olmak mecbûriyetindedir. 
 
 Pozitif ilimlerin izah gücünün ve sınırlarının kesinlik kazanması da metafizik-
ten ve metafizik içerikli kavramlardan ve hattâ bir takım mitos'lardan (efsânelerden) 
arındırılması da kolay bir süreç de�ildir. Bugün bile, u�ra�tıkları ilmin de�eri ve e-
pistemolojisi üzerinde kafa yormak fırsatını bulamamı� fakat çok de�erli ve verimli 
bilim adamları dahi bu konuları kolaylıkla biribirlerine karı�tırabilmektedirler.Bu du-
rum ilim elde etmenin ne kadar zor ama ilim hakkında sa�lıklı, isâbetli ve realist bir 
tefekkürün ise daha da zor oldu�unun; böyle bir tefekkürde, temyîzin yanılma payı-
nın ve fehâmetin atâletinin ne denli büyük olabildi�inin delîlidir. 
 
 ��te bunun içindir ki bilim teknisyenleri ve bilim adamlarının bollu�una kar�ı 
âlimlerin yeti�mesi çok daha zor ve nâdir olmaktadır. 
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Pozitif �limlerin Mâhiyeti ve Sınırları Açısından 
Bilginlerin Ahlâkî Sorumlulukları 
 
 Pozitif ilimlerle u�ra�mak için, her �eyden önce, ister açıkça isterse zımnen 
ikrâr sûretiyle (yâni dile getirilmeksizin, örtülü olarak) mutlak�: 
 

1. Bizden ba�ımsız olarak var olan bir dı� âlemin varlı�ına, 
2. Bu dı� âlemden bilgi (informasyon) elde etmenin mümkün oldu�una, ve 
3. Bu dı� âlemin anla�ılabilir oldu�una, yâni bu âlemde vuku bulan olayla- 

rın: A) tasvir edilebilir, B) izah edilebilir, ve C) öngörülebilir olduklarına 
 
pe�înen îman etmek gereklidir. Bu asgarî îman olmazsa bu dı� âlem hakkında her-
hangi bir ilmin kazanılamayaca�ı da â�ikârdır. 
 
 Pozitif ilimlerin dayanmakta oldukları bu îmanın temelindeki bu söz konusu 
üç aksiyomun pozitif ilimlerin içinde de�il sınırlarının dı�ında kaldı�ına dikkati 
çekmek isterim. Yâni bu üç aksiyom, kendileri hakkında, pozitif ilimlerin herhangi 
bir hüküm verebilece�i nesneler de�ildir; ve bu yönleriyla de bunlar ilmî de�il, me-
tafizik muhtevâlıdırlar. Bu özelliklerinden ötürü de tartı�maya, spekülâsyona ve hat-
tâ istismâra her zaman açıktırlar. 
 
 Ancak, sırf bu îmanla pozitif ilimlerin kendili�inden iktisâb edilemeyece�i de 
â�ikârdır. Pozitif ilimlerin kazanılması için, önce bunların konularına giren  nesneleri 
ve kavramları: 1) açık, 2) seçik, ve 3) kesin bir biçimde tanımlamak gerekir. Bu me-
sele halledilip de muhtemel kavram karga�alarının böylelikle pe�înen önüne geçildik-
ten sonra: 
 

1. Dı� âlemden bilgi (informasyon) elde etmenin yol-yordamlarının yâni me-
todolojilerinin, 

2. Bu metodolojilerin gerçe�i yansıtabilmedeki isâbetlili�inin, gücünün ve 
sınırlarının, 

3. Elde edilen bu bilgilerin biribirleriyla olan ili�kilerini (ilintileri ve sebep-
sonuç ili�kilerini) ve bunları modellendirecek olan matematiksel araçların, 

4. Bu araçların fizikî realiteyi yansıtabilmedeki isâbetlili�inin, gücünün ve 
geçerlilik sınırlarının, 

5. Bunlara dayalı olarak  teori kurmanın ya da senaryo üretmenin: A)  me-
todolojisinin, B) diyalekti�inin, 

6. Kurulan teorilerin gözlem ve deneylerle uyumlulu�unun, 
7. Bu teori ve senaryoların47 epistemolojik de�erlerinin 

                                                      
47  Burada senaryo kavramını belirginle�tirmekte yarar vardır. Senaryo: belirli bir zaman aralı�ı için-
de sıralanan ve biribirlerine bir �ekilde ba�lı olan olaylar toplulu�u demektir. Epistemoloji kapsamı 
içinde ise senaryo: geçmi�te bir kere vuku bulmu� ve/veyâ her safhası hakkında tam ve kesin bilgi sâ-
hibi olamadı�ımız olayların, olabildi�ince bir sebeb-sonuç ili�kisini gözeterek, nasıl olu�tuklarını ak-
la-yatkın bir biçimde sıralamayı amaçlayan özel bir modeldir. 
    Meselâ Evren'in bir Büyük Patlama (Big Bang) sonucu do�mu� oldu�unu ve bu patlamadan sonra-
ki üç dakika içinde bütün temel tânecikler ile elementlerin olu�mu� olduklarını anlatan ve bir dizi 



Din, �lim, Medeniyet (Dü�ünceler) 

 70 

 
belirlenmesi gerekir. 
  
 Görülüyor ki pozitif ilim iktisâbı için izlenmesi gerekli olan yol, aslında, her 
babayi�itin altından kalkamayaca�ı kadar ola�anüstü çetin ve me�akkatli bir yoldur. 
Bu, hatâ kabûl etmeyen bir süreçtir. Bu süreçte en ufak bir hatâ derhâl sırıtır ve, ken-
disi hatâ yaptı�ının farkında olmasa bile, müellifini derhâl afi�e eder. Bu çetin süreç 
hep, pozitif ilimleri objektif, ve eri�ti�i sonuçları da: 1) bunları anlama�a, 2) kontrol 
etme�e, ya da 3) bu sonuçları do�uran giri�imleri tekrarlama�a muktedir kimseler 
nezdinde geçerli kılmak içindir. 
 
 ��te gerçek âlim olmak, bunun için, çok zordur. Âlim sıfatına gerçekten de lâ-
yık olanlar ancak, pozitif ilimlerin iktisâbında söz konusu sürecin ba�ından sonuna 
kadar her bir safhasına hakkıyla vâkıf ve hâkim olan ki�ilerdir. Bu sürecin yalnızca 
bazı safhalarına vâkıf ve hâkim olabilenler ise bilim teknisyenleri ve bilim adamları-
dır. 
 
 Pozitif ilimler sürekli evrim hâlindedir; bilim teknisyenlerinin, bilim adamla-
rının ve âlimlerin katkılarıyla her geçen gün daha da geli�mekte, sınırları daha da ge-
ni�lemektedir. Bu kapsamda pozitif ilimler dı� âlem hakkındaki son sözü söylemi� ve 
tabiatın bütün sırlarını da objektif bir biçimde anla�ılabilir kılmı� de�ildirler! Hattâ 
tabiatın bütün sırlarının, sınırları ve metodolojileri bu türlü vaz edilmi� olan pozitif i-
limler aracılı�ıyla çözülüp çözülmeyece�i de, Gerçek denilenin ta kendisine eri�ilip 
eri�ilemeyece�i de objektif bir cevâbı olmayan metafizik içerikli yâni pozitif ilimle-
rin kapsamı dı�ında kalan sorulardır. 
 
 Bu durumda pozitif ilimler erbâbına çok büyük bir ahlâkî sorumluluk dü�-
mektedir. Gerek pozitif ilim iktisâbında, gerek pozitif ilimlerin çe�itli vechelerinin 
takdîminde ve yorumunda, gerekse ilmî de�er yargılarında pozitif ilim erbâbı nefsânî 
dürtülerle de�il fakat pozitif ilimlerin kendilerine kazandırmı� olması gereken objek-
tiflik, temkin ve vekar ile hareket etmelidirler. Ancak, bunun çok yo�un bir ilmî faa-
liyet, geni� bir görgü ve derin bir sezgiyle çok zor elde edilebilen bir haslet oldu�u da 
                                                                                                                                                      
varayıma dayanan Lemaître-Gamow-Weinberg teorisi(!) aslında akla-yatkın bir senaryodan ba�ka bir 
�ey de�ildir. Buna alternatif bir ba�ka senaryo da Hoyle-Gold-Bondi'nin farklı bir varsayım kümesine 
dayanan Evren'in Dura�an Hâl Teorisi(!)'dir. 
    Benzer �ekilde, kıtaların her yıl biribirlerinden uzakla�masının mekanizmasını açıklamayı hedef a-
lan Alfred Wegener'in (1880-1930) Kıtaların Kayması Teorisi (!) de akla-yatkın bir senaryodur. 
    Kezâ Charles Darwin'in (1809-1882) Türlerin Evrimi Teorisi(!) de bu kapsamda asl� bir teori de-
�il yalnızca bir senaryodur. 
    Aynı �ekilde bütün dinozorların bundan 65 milyon yıl önce pekçok hayvan ve bitki türüyle birlikte 
Dünyâ sahnesinden silinip gitmi� olmalarının akla-yatkın bir açıklamasını amaçlayan Volkanik Âfet 
varsayımına dayalı olaylar zinciri de Semâvî Âfet  varsayımına dayalı olaylar zinciri de bu anlamda ve 
aynı sonucu açıklamaya yönelik olarak geli�tirilmi� olan ve gerçe�i yansıttı�ını ispat etmenin de red-
detmenin de mümkün olmadı�ı yalnızca iki ayrı senaryodur. 
    Bir teorinin isâbetli olmasının kriteri gözlem ve deneylere uygunlu�udur. Gözlem ve deneyler te-
orinin mîhenk ta�ıdır. Ancak senaryoları bu kritere tâbî tutmak mümkün de�ildir. Bundan dolayıdır 
ki aynı bir olayı, gözlem ve deneye uygunluk açısından de�il de akla-yatkınlık açısından açıklayabilen 
birden fazla alternatif senaryo üretmek mümkün olmaktadır. 
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â�ikârdır. 
 
 Ne kadar allâme olursa olsun hiçbir pozitif ilim erbâbı kendisine takdîm edi-
len bir konuyu ayak-üstü çatılan bilimsi görünü�ünden ba�ka hiçbir meziyeti olma-
yan (yâni gözlem ve deneylerle geçerlili�i tahkîm edilmemi�, hayâl mahsûlü izahlar 
içeren) mesnedsiz teorilerle açıklama�a yeltenmek gibi be�erî ve ilmî bir zaaf sergi-
lememelidir. Ne kadar allâme olursa olsun hiçbir pozitif ilim erbâbı ne kendisinin ve 
ne de pozitif ilimlerin bugünkü durumunun her konuyu açıklayabildi�i ve hele bu 
açıklamanın da gerçe�e uydu�u vehmine ve yobazlı�ına kapılmamalıdır. 
 
 Gözlemler, Türkiye'de, bilim teknisyenleri ile bilim adamlarının önemli bir 
bölümünün kendilerine yöneltilen her soruya (kendi uzmanlık alanlarına girse de 
girmese de, bu soru pozitif ilimlerin bugünkü düzeyinin cevaplandırabilece�i bir soru 
olsa da olmasa da) muhakkak ve bizzat bir cevap uydurmayı maalesef bir tutku hâli-
ne getirmi� olduklarını göstermektedir. Bir pozitif ilim erbâbı, kendisini küçük dü-
�ürmemek için, cevâbını bilmedi�i bir soruya cevap uydurmaktan da buna ayak-üstü 
çatılmı� bilimsi görünü�lü temelsiz teorilere dayanan uyduruk bir izah yamamaktan 
da kaçınmasını bilecek kadar irâdesine hâkim, âdil, temkinli ve dürüst olmalıdır. 
 
 �lmî de�eri olmayan, sübjektif bir bo�bo�azlıktan öteye gitmeyen uyduruk 
bir izah müsveddesi yerine o konuda bilgisi bulunmadı�ını beyân etmek ya da pozitif 
ilimlerin bugünkü durumunun  söz konusu meseleyi ilmî ve objektif bir biçimde  izah 
etme�e henüz muktedir olmadı�ı ifâde etmek ise ilim erbâbı vasfına yakı�an, ilim ah-
lâkına uygun, isâbetli ve selâbetli bir tutum olur. Ancak, örneklerinden görülmektedir 
ki nefsânî dürtüler, ilim erbâbının bir kısmının bu konuda berrâk bir bilince ve so-
rumluluk duygusuna sâhip olmalarına müsaade etmemektedir. Bu eksikli�i ortadan 
kaldırmak üzere hiç de�ilse bütün doktora ö�rencileri için zorunlu bir ders olarak �-
lim Ahlâkı dersinin ihdâs edilmesinin isâbetli bir tedbir olacaktır. 
 

* * * 
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 Bugün Türkiye'deki �slâm, yüzyılların câhilâne birikimlerinin eseri olarak, bir 
sürü bid'at ve bâtıl îtikadlarla a�ırla�mı�, dinami�ini kaybetmi� bulunmaktadır. Tür-
kiye'miz ise islâmî ve �slâm-dı�ı mezhebler, otantik tarîkatlar, siyâsî veche kazandı-
rılmak sûretiyle "mezheble�tirilmi� tarîkatlar", müslümanımsı yeni dinler ve sapık bir 
takım inanç sistemlerinden olu�an çok renkli bir mozaik görünümü arz atmektedir. 
Osmanlı �mparatorlu�u döneminde de durum bundan farklı de�ildi. Ancak, o dö-
nemde bunların arasında "mukaddes bir sava�" da söz konusu de�ildi. Devletin böyle 
bir "sava�"a asl� müsaade etmeyen, istikrârı koruyan bir mevkii ve gücü vardı49. 
 
 Cumhuriyetin ilânından sonra: 1) Hilâfet'in kaldırılması, 2) tekkelerin kapa-
tılması, 3) ne oldu�u husûsunda bugüne kadar herkesin üzerindee anla�abilece�i bir 
tanımı verilmemi� olan lâiklik ilkesinin ilânı, ve 4) dinin ve dindarlar üzerinde görü-
nür bir baskı uygulanması sûretiyle Devlet'in elde etmi� oldu�u zâhirî istikrâr, ken-
disinin, her an patlak verebilecek potansiyel bir istikrarsızlı�ın sebebi olması keyfi-
yetini ortadan kaldırma�a maalesef yetmedi. 
 
 Bütün bu faktörlerin Türkiye'de dinî hayatı ve tezâhürlerini geriletmek gibi 
bâriz bir etkisi oldu. Bununla beraber, kabûl etmek gerekir ki, aynı faktörler bu dö-
nemde samîmiyetle dinî akîdelerine ba�lı kalmı� olan müslüman halkı dinî görünüm-
lü gizli ve açık �irklerin tasallutundan da korudu. 
 
 1950'den itibâren ba�layan ve gitgide güçlenen dinî tezâhürler lâiklik kavra-
mını yava� yava� Cumhuriyet Halk Partisi'nin deforme, katı ve tâvizsiz anlayı�ından 
uzakla�tırarak ona bugünkü daha yumu�ak ve daha gerçekçi anlamının izâfe edilme-
sinde müessir oldular50. Bu ise bastırılmı� dinî hislerin çok farklı mecrâlarda ortaya 
çıkmasına sebep oldu. Gitgide yerle�en "dinî ifâde özgürlü�ü" ise, yava� yava�, �s-
lâm'a aidiyetini beyân eden ama: 1) gerek kılık kıyâfetleri, 2) gerek cemiyet içindeki 
konum ve davranı�ları, 3) gerekse îtikadları açısından farklılıklar arz eden bir takım 
cemaatlerin pıtırak gibi bitmesine;  ve hattâ, bunların kimi zaman îtik�dî alanda, kimi 
zaman da (maddî ve/veyâ mânevî) iktidar alanında: 1) sürtü�melerine, 2) biribirlerini 
tenkidlerine, dı�arlamalarına ve tekfir etmelerine yol açtı. Ayrıca, salt ifâde özgürlü-
�ü adına her türlü herzenin rahatlıkla propagandasının yapılabildi�i bir ortamın ge-
li�mesi ve bazı mahfeller tarafından da te�vik edilmesi sonucu insanlarımız da gizli 
ve açık �irklere âdetâ irendirici sapık bir stratejinin tasallutuna mâruz kaldılar. 
                                                      
48 Bu yazı "Sonsöz" ba�lı�ı altında �slâm'da Aklın Önemi ve Sınırı (1. Baskısı: Denge Yayınları, �s-
tanbul, Haziran 1993; 2. Baskısı: Kırkambar Yayınları, �stanbul Mart 1998) ba�lıklı kitabımın son bö-
lümünü olu�turmaktaydı. 1993'deki gözlemlerimin hâlâ geçerlili�ini korudu�unu esefle mü�âhede et-
ti�imden bu yazıyı bu kitabıma da aldım. Tek fark �imdiki ba�lı�ı ve eklenen dipnotlarıdır.  
49  Bugünlerde ise devletin çe�itli kurumlarının da katkısıyla, istikrâr u�runa, sanki böyle bir sava�ı 
destekleyip beslemekte oldu�u zehâbını uyandırmakta oldu�u da iddia edilmektedir. 
50  Bu satırların 1993 yılı ba�larında yazılmı� oldu�u unutulmamalıdır. O günlerden bugüne (Nisan 
2001'e) kadar resmî mak�mları i�g�l edenlerde, daha çok dünyevî sebeplerden ötürü, çok büyük kon-
sept de�i�iklikleri olmu�tur ve el'an da olmaktadır. 
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 Bugün ise Türkiye, maalesef: 1) teknolojinin her imkânından yararlanarak �s-
lâm adına51 Türkiye'de misyonerlik yapan, 2) kendi îtik�dlarını baskı unsuru olarak 
kullanan, 3) bunda ba�arılı olamıyorsa �iddete ba�vurma�a hazır marjinal cema-
atlerin52 "siyâsî güç gösteri alanı" (ve e�er gerekli önlemler alınmazsa, çeki�me ve 
sava� alanı) olma�a namzet, geni� spektrumlu bir potansiyel sergilemektedir. Bütün 
bu marjinal cemaatler53 siyâsî güç olabilmenin tek �artının "önce, iktisâdî güç olmak" 
oldu�unda hemfikirdirler. Binâenaleyh "para birikimi" onlar için ön plânda gelmekte 
ve, tabiîdir ki, bunları ma�a gibi kullanmak isteyenler için de ba�lıca yemi olu�tur-
maktadır. 
 
 Bu marjinal cemaatlerin bir bölümü erkek ve kadınlarda ça�da� kıyâfetleri 
tercih ederken di�er bölümlerinde ise özellikle erkek kıyâfetlerinin 12. yüzyıl Buhâra 
kıyâfetlerini ya da 19. yüzyıl Osmanlı kıyâfetlerini yansıttıkları görülmektedir. Gene 
bu cemaatlerin bazılarında, neredeyse Kur'ân ve Sünnet'den daha çok önemsenen 
kitaplar hüküm icrâ etmekte, hattâ Kur'ân tercümesini ve Hadîs kitaplarını oku-
mak yasaklanmaktadır. Bazı cemaatler ise "üretken de�il iletken olmayı" yâni aklı 
kullanarak fikir üretmeyi de�il de yalnızca eski kitaplardaki bilgileri nakledip 
taklîd ile yetinmeyi en büyük fazîlet addetmektedirler. 
 
 Bu cemaatler hayâtiyet ve bek�larını, mensuplarının: 1) mümkün oldu�u ka-
dar robotla�tırılmasına54, ve 2) Kur'ân'ın açık hükümlerine ra�men, aklını isâbet ve 
dirâyetle kullanabilenler'den (ûlü-l elbâb'dan) olmamalarına ba�lamı� görünmekte-
dirler. Bu cemaatlerde uygulanmakta olan: 1) hayat, 2) davranı�, ve 3) dü�ünce tarz-
ları hakkında kritik akl'a asl� yer yoktur55. 
 
 Bu cemaatlerde Papalık Kompleksi hâkimdir; yâni cemaat56 mensupları söz 
konusu tarzları Kur'ân ve Sünnet57 açısından dahi sorgulayamazlar. Cemaat uluları 
ne beyân ederlerse o geçerlidir; bu beyânların Kur'ân'a ve Sünnet'e58 uygunlu�u dahi 
tartı�ılamaz59; çünkü cemaat uluları (tıpkı Papalar için de geçerli oldu�u gibi) zâten 
lâyuhtî(!) ve lâyüs'eldir(!). Bu bakımdan da böyle bir cemaate insisâb eden, genel-
likle, cemaatin "kendisine sa�ladı�ı maddî imkânların kar�ılı�ı olarak" kritik akıl!dan 
ve hattâ düpedüz akıl'dan vaz geçmekte, ça�da� köle olmayı pe�înen kabûl etmekte-
dir. 
 

                                                      
51  Ya da herhangi bir ideoloji adına. 
52  Ya da toplulukların. 
53  Ya da topluluklar. 
54   Kölele�tirilmesine. 
55  Aynısı, aklı yüceltiyor görünerekten ba�ımlılarını lâdinî ideolojilerin yobaz müminleri derekesine 
indiren zorba topluluklarda da geçerlidir. Ve bu topluluklar da ba�ımlılarını sa�ladıkları îtibar ve re-
fahla robotla�tırmakta, kölele�tirmektedirler. 
56  Ya da topluluk. 
57 Ya da savunulan ideoloji. 
58 Ya da savunulan ideolojiye. 
59 Ve böyle bir tartı�ma açmaya ya da itiraz etme�e kalkı�anlar cemaat ya da toplulu�a mahsûs kural-
lar çerçevesi içinde derhâl cezâlandırılır. 
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 Bu arada, aklı Kur'ân'ın ve Sünnet'in emrinde kılacak yerde Kur'ân ve Sünnet-
'i sorgulama aracı olarak kullanan, dinde reform hayâlleri pe�inde ko�an, kendisini 
dev aynasında gören cüce müceddidler de nefs-i emmârelerinin oyununa gelerek a-
zametli, kibirli bir hubb-i riyâset sergileyerek akılları ve îmanları karı�tırma�a, 
Kur'ân'ı bir fizik kitabı derekesine ircâ etme�e u�ra�maktadırlar. 
 
 Komünizmin çökmesiyle bunun tasallutundan kurtulmu� ve Türkî Cumhuri-
yetler ile ili�kileri dolayısıyla da önemi birdenbire artmı� bulunan Türkiye'nin iç hu-
zûrunu �imdi tehdit eden: mezheble�me marazı'dır. Bu maraz: 1) dinî gerçe�in ve 
buna ek olarak da toplumsal hayatın refahının reçetesinin yalnızca ve yalnızca kendi 
cemaatinde60 bulundu�unu vehmetmek, 2) bu vehmi gerçe�in ta kendisi olarak di�er 
cemaatlere de, mukaddes(!) sava� açmak61 dâhil, ne bahâsına olursa olsun kabûl et-
tirmeyi bir tutku hâline getirmek, ve 3) gitgide kendi yolunu neredeyse Kur'ân'a ve 
Sünnet'e ek bir dinî tamamlayıcı ve bütünleyici olarak görmek marazı �eklinde tezâ-
hür etmektedir. Bunun nasıl mükemmel bir istikrarsızlık unsuru olabilece�i ise, emîn 
olmalıyız ki, dü�manlarımız tarafından çok ama çok iyi de�erlendirilmektedir. ��te 
Türkiye'yi önümüzdeki yıllarda bekleyen tehlike de budur. 
 
 Böyle bir tehlikeye ba�kalarını dı�arlayarak, tekfir ederek, dinî gerçe�in ve 
saadetin reçetesinin yalnızca kendi cemaatinde oldu�unun kör ve taklitçi misyonerli-
�ini yaparak de�il ancak ve ancak aklını Kur'ân ile Sünnet'in hizmetinde isâbetle, di-
râyetle, temkinle, adâletle, ihsânla, sabırla ve merhametle kullanmak yoluyla; ve �s-
lâm'ın üzerine yükletilmi� olan bid'at-i seyyieleri, bâtıl îtikadları ve hurâfeleri ayık-
lamak sûretiyle kar�ı konulabilir. 
 
 Bütün bu kabil marjinal cemaatlerin62 ve ki�ilerin, Kur'ân'ın ve Sünnet'in 
hizmetinde, temkin ve teennî sâhibi olmalarını; 1) fehâmet, 2) idrâk, 3) temyiz, ve 4) 
aklı isâbet ve dirâyetle kullanma (ûlü-l elbâb olma) hasleti ile donanmalarını temin 
eden bir hidâyete eri�melerini Hazret-i Peygamber'in rûhâniyetine ilticâ ederek 
Cenâb-ı Hakk'dan samîmiyetle niyâz ediyorum. 
 
 Âlemlerin Rabb'ına hamd olsun! 
 

* * * 
 
 
 
 

                                                      
60  Ya da toplulu�unda. 
61  Son yıllarda bu vehimlerle Türkiye müslümanlarına kaç cepheden kaç türlü sava� açılmı�tır! Bir 
kere dü�ünün! 
62  Ve di�er toplulukların. 
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Pozitif �limler'de sonuca varmada bu ilimlerin Müslüman, Hıristiyan, Mûsevî, 
Taoist, Budist, Manikeist, �intoist, Teist, Politeist ve Ateist mensubları mutâbakat 
hâlindedirler; ve hepsi de aynı sonuçları payla�ır, aynı yol-yordamlarla aynı ya da 
yeni sonuçlara ula�abilirler. 

 
Tıpkı Modernist Akım'ın do�u�unda oldu�u gibi, bir sömürge tebaası ezikli�i 

kompleksiyle, içinde ya�adı�ı islâm cemiyetinin bütün olumsuz yanlarının bu sefer 
de ilmin islâmî olmamasına ba�layan marjinal bir zümre ilimlerin islâmîle�tiril-
mesiyle �slâm Cemaati'nin bütün sıkıntılarının giderilmi� olaca�ı ütopyasının propa-
gandasını yapma�a ba�lamı� bulunmaktadır.  Bu kapsamda "�slâmîle�tirilmi�(!) Pozi-
tif �limler"in dindarıyla, ateistiyle, teistiyle ve politeistiyle bir olan ilmî câmiada sa-
vunucularını istihzâya muhâtab kılmaktan ve yalnızlı�a itmekten ba�ka bir mârifeti 
olmayan bir nifak unsuru olmaktan ba�ka bir i�e yaramıyaca�ı yava� yava� ortaya 
çıkmaya ba�lamı�tır. 

 
Zâhirî fakat objektif sebebleri reddederek her�eyi Sebeb-i Ûlâ'ya ba�lamak 

ise �slâmîle�tirilmi� Pozitif �limler'de bu ilmin mensublarını tevekkülün ötesinde bir 
miskinli�e sevkedecek, En Yüce Sebeb'i tanıyıp tasdik etmenin yanında ıvır zıvır 
sebeblerle u�ra�mak onlara a�a�ılayıcı ve avâmî gelecektir. Ayrıca �slâmîle�tirilmi� 
Pozitif �limler'in yanında, bu geçerli bir moda hâline gelirse: Hıristiyanla�tırılmı�, 
Mûsevîle�tirilmi�, Taoistle�tirilmi�, Budistle�tirilmi�....ilh Pozitif �limler'in zuhuru da 
herhâlde pek muhte�em bir manzara arz edecektir. 

 
Tabiat �limleri'nin kavramlarını, metodlarını, sonuçlarını göz önünde tutarak 

bunları kendi dinî ya da lâik ahlâk anlayı�ınıza ya da kendi âlem görü�ünüze, kendi 
metafizi�inize malzeme yapabilirsiniz; bundan �ahsî bir zevk alabilirsiniz; hattâ bunu 
bir doktrin hâline bile getirebilirsiniz. Bu sübjektif ve marjinal faaliyetinize kimse bir 
�ey diyemez. Ama tam bir kavram karga�ası içinde, Tabiat �limleri'nin mâhiyetini ve 
epistemolojisini kemâliyle hazmetmeden (yâni bu konularda yed-i tûlâ, temkin ve te-
ennî sâhibi olmadan) sapı samana karı�tırıp, ça�ımıza kadar gelen Tabiat �limleri 
kavramını ırkçı bir tutumla tekfir eder de buna çâre olarak Tabiat �limleri'ni 
islâmîle�tirmek gibi pekçok ki�inin isminin füsûnuna ve câzibesine kapılaca�ını 
ümid etti�iniz bir harekete kalkı�ırsanız, ve hele hele "Rabb'im! Benim e�yâ hakkın-
daki ilmimi arttır!" diyen Cenâb-ı Peygamber'in Sünneti'ne uyarak fizikle i�tigâl e-
den mümtaz müslüman ilim adamlarına65 saldırırsanız66 kendinize de temsil etti�inizi 

                                                      
63  Taraftarlarının yazılarına bakılacak olursa burada "�limler"den kasıt, açıkça ifâde edilmemi� bile 
olsa "Tabiat �limleri"dir. 
64   Kur'ân-ı Kerîm ve Tabiat �limleri (Tenkidî Bir Yakla�ım) ba�lıklı kitabımda yayınlanmı�tır (Fur-
kan Yayınları, Üsküdar 1999). 
65  Söz konusu olan: �slâm Âlemi'nde ilk defa Nobel Fizik Ödülünü kazanmı� olan Prof.Dr. Muham-
med Abdüsselâm'dır. 



Din, �lim, Medeniyet (Dü�ünceler) 

 77 

zannetti�iniz cemaate ve hattâ ümmete de pekçok söz getirir ve, eninde sonunda ka-
çınılmaz bir biçimde, ilim üretemeden marjinal ve ezik kalma�a mahkûm olursunuz. 
Ayrıca Cenâb-ı Peygamber: "�lmi Çin'de dahi olsa gidin, arayın, elde edin!" demekle 
ilmin islâmile�tirilmesine hiç de i�âret etmi� görünmemektedir. Bundan dolayı �lmin 
islâmîle�tirilmesi acaba bir bid'at midir? 

 
Bu açıdan bakıldı�ında �lm'in ve özellikle de Tabiat �limleri'nin �slâmîle�tiril-

mesi projesi temkin ve teenniden uzak, nifaka müsait bir heves ve sofuca bir saplan-
tıdır. Ayrıca bu konuda yazı yazanların ço�unun ilimle alâkasının bulunmadı�ı, ilmî 
bir tahsil görmü� olanların ise genç ve ilimlerini bütün vüs'atiyle ihâta edecek güçte 
olmadıkları da psikolog ve sosyologların üzerinde dü�ünmeleri gereken bir husustur. 
 

* * * 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                                                                                                      
66  Bilgi için bakınız: Mustafa Arma�an, �slâm Bilimi Tartı�maları, �nsan Yayınları, �stanbul 1990, 
sayfa: 111-127, 211-218, 219-224, 225-230, 231-239. 
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�lim ve Teknolojinin 
Zarûretlerle Motivasyonu 
�
� Milletlerin hayâtında ilim ve teknolojiyi dâima zarûretler motive etmi�tir. Mi-
sâl vermek gerekirse: 
 
♦♦♦♦ Hollanda kendisine hayat sahası açmak için okyanusdan yer kazanmaya yönelik, 

deniz ile arasına setler çekmenin teknolojisini geli�tirmi�ti; 
♦♦♦♦ �ngiltere dâhil bütün Avrupa Hun, Ostrogot, Vizigot ve  Norman i�galcilerine 

kar�ı korunmak üzere sûr ve kale in�aatını geli�tirmi�di; 
♦♦♦♦ Ortaça�'da �talya'nın ufak dukalıkları gerek biribirlerine gerekse Vatikan'a kar�ı 

hürriyetlerini muhafaza etmek için sava� teknolojilerini geli�tirmi�lerdi;  
♦♦♦♦ A.B.D. protestan ahlâkın gere�i olarak teessüs eden para kazanma hırsının dürtü-

süyle ilim ve teknolojide liderli�e soyunmu�tu; 
♦♦♦♦ Almanya kimyâ sanayiinin hem kendi ülkesinde sosyal refaha yol açtı�ını ve hem 

de di�er ülkelerin kimyâsal ürünlerin çok iyi bir pazarı olacaklarının idrâkiyle 
XIX. yüzyılda ve hattâ 2. Cihan Harbi'ne kadar kimyâ sanayiinde önder olmu�tu; 

♦♦♦♦  Japonya Çin'in ve Rusya'nın baskılarından kurtulma çâresi olarak uzun vâdeli bir 
kalkınma plânıyla daha XIX. yüzyılın sonundan itibâren ilim ve teknoloji iktisâbı 
için A.B.D.ne kütleler hâlinde ö�renci gönderme�e ba�lamı�tı; 

♦♦♦♦ Sovyet Rusya Komünizm'in Kapitalizm'e kar�ı zafer kazanması gerekti�ini ispat 
etmek için, ülkesindeki sosyal hayatın refahından ve hattâ ziraat sisteminden fe-
dâkârlık ederek ilim ve teknoloji iktisâbına öncelik vermi�ti... ilh... 

 
Osmanlı târihine bakacak olursak ilim ve teknoloji iktisâbının motive edildi�i 

belliba�lı iki dönemin mevcûd oldu�unu görürüz. Bunlar : 1) Fâtih Sultan Mehmed'in 
Osmanlı tahtına ikinci cülûsuyla ba�layıp III. Murad zamanında Galata'da in�â edil-
mekte olan Dünyâ'nın en büyük rasathânesinin tahribine kadar, ve 2) III. Selim za-
manında Mühendishâne-i Berr-i Humâyûn'un ihdâsıyla ba�layıp da II. Abdülhamid'in 
hâlline kadar geçen dönemlerdir. 
 
Fâtih – III. Murad 
Dönemi 
 

Fâtih Osmanlılar'da ilmin pratik de�erini isâbetle idrâk eden ilk pâdi�ahtır. 
Fâtih Sultan Mehmed'i ilim ve teknoloji konusunda motive eden �stanbul'u fethede-
rek Hazret-i Peygamber'in bununla ilgili hadîsinde mathetmi� oldu�u kumandan ol-

                                                      
67 Türk Kültürüne Hizmet Vakfı'nın 23-24 Nisan 1999 da Sö�üt'te düzenledi�i "Osmanlı Devlet An-
layı�ında Ho�görünün Yansıyan Yüzü Sempozyumu"nda tebli� olarak takdîm edilmi�tir. 
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mak arzusu idi. NitekimFâtih Bizans'ı ele geçirmenin harp araçlarındaki teknolojik 
yeniliklere ba�lı oldu�unu berrak bir biçimde anlamı�tı.Bunun için top dökümü ve 
kalyon in�aatı konularında kendisi bizzat bunların hesaplarına müdâhale edecek ve 
döküm ve in�aat safhalarında kontrolü sürekli elinde bulunduracak kadar kendini bu 
i�lere vermi�ti. 

 
Bununla beraber �stanbul'un fethinden sonra da kurdu�u medresede (yâni ü-

niversitede) Matematik ve Astronomi'ye verdi�i önem büyüktür. Bunun içindir ki 
Ulu� Bey'in asistanı me�hur matematikçi-astronom Ali Ku�cî'yi �stanbul'a dâvet et-
mi� ve Osmanlı mülküne adım attı�ı andan �stanbul'a gelinceye kadar Ali Ku�cî'ye 
her adımı için bir altın ödemi�tir. 

 
Fâtih Sultan Mehmed'in kendi zamanında ilim adamlarına göstermekden çe-

kinmedi�i bu itibar "ilmiyye sınıfı"nın yâni devletin kadrosundaki din adamlarının 
kıskançlık, i�birâr ve entrikalarına yol açmı�tır. III. Murad zamanında pâdi�âhın des-
te�iyle �stanbul'da Galata sırtlarında Dünyâ'nın o zaman için en büyük rasathânesini 
in�â etmekte olan astronom Taküyyiddin'e i�birârı ile me�hur �eyhülislâm  Kadızâde 
Ahmed �emsüddin efendi III. Murad'a: "Rasat yapmak u�ursuzluk getiri; ve gö�ün 
sırlarına nüfûz etme�e küstah bir biçimde cür'et edilmesinin tehlikesi de sonu da mâ-
lûm ve muhakkaktır. Hiç bir devlet yoktur ki orada gök rasat edilmeye ba�lanmı� ol-
sun da o devlet mâ'mûr iken harâb olmamı�, devletin yapısı da depremli bir �ekilde 
de�i�ikli�e u�ramamı� olsun" meâlinde bir fetvâ vererek Pâdi�âhı kararından dön-
dürmü�tür. 

 
Bu fetvânın tahrikiyle Pâdi�âh in�â edilmekte olan rasathânenin tahrib edil-

mesini emreden bir hatt-ı humâyûnu  Galata Voyvodası (belediye ba�kanı) Kaptan-ı 
Deryâ Kılıç Ali Pa�a'ya verir. Taküyyiddin'in rasathânesi H. 4 Zilhicce 987'de (M.S. 
1580'de) yerle bir edilir. 

 
Bu olay Osmanlı Devleti'nde pozitif ilim adamlarının itibardan dü�melerinin 

ve devlet mekanizmasından uzak kalmalarının da sebebi olmu�tur. 
 
Fâtih Sultan Mehmed'den sonra Devlet'in kudreti, istikrârı ve co�rafî durumu 

dolayısıyla osmanlı toplumu yüzyıllar boyunca ictimaî, be�erî ve tabiî âfetlerden ma-
sûn kalmı� oldu�undan ve nâdir de olsa bu gibi durumlara büyük bir tevekkülle kat-
lanmayı bir fazîlet mertebesine yükseltti�inden  ilim ve teknolojinin gereklili�ini 
kendisine hissettirip idrâk ettirecek hiç bir sebeble kar�ıla�mı� de�ildir; bu yönde hiç 
bir motivasyonu da olmamı�tır. Osmanlı'nın ilim ve teknolojide geri kalmasısı sebebi 
çok kudretli ve kudretini de daha çok bilek kuvvetiyle koruyan bir devlet kurmu� ol-
masından yatmaktadır. Yâni Avrupa'da ilim ve teknolojinin ilerleyebilmi� olmasının 
sebeblerinden biri de bu kıt'adaki devletlerin Osmanlı'dan farklı bir devlet ve toplum 
yapısı ile farklı bir jeopolitik konuma sâhip olmasıdır. 
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III. Selim – II. Abdülhamid 
Dönemi 
 

Biribirini izleyen askerî yenilgilerden sonra Osmanlı Devleti'nin idârî ve 
ictimaî ısl�hata ihtiyâcı oldu�unu idrâk eden II. Mahmud'dan sonra Devlet'in ilim ve 
tteknoloji alanında bir atılım yapmadı�ı takdirde gelece�inin karanlık olaca�ını ilik 
idrâk eden pâdi�âh da III. Selim'dir. Humbarahâne, Mühendishâne-i Berr-i Humâyûn 
hep Avrupa'dan celbedilen kıymetli hocaların himmetiyle bu dönemde kurulmu�tur. 

 
Sultan Abdülaziz, bu paralelde, Dünyâ'nın ikinci güçlü buharla müteharrik 

donanmasını tesis etmi�tir. II. Abdülhamid her teknolojik yenili�e açık olmu�tur. E-
lektrik, telgraf ve foto�raf68 O'nun zamanında kullanılmaya ba�lanmı�; Ba�dat de-
miryolu, Tıb Fakültesi ve bir takım meslek okulları O'nun zamanında faaliyete geç-
mi�tir. 
 
Osmanlı'nın Teknolojide 
Kaçırdı�ı Önemli Fırsatlar 
 
 XVII. ve XVIII. yüzyıllarda Osmanlı Devleti'nde, en azından, ola�anüstü üç 
teknolojik geli�me vuku bulmu�tur. Fakat ne yazık ki bunların arz ettikleri teknolojik 
ve stratejik önem asl� idrâk edilememi� ve bunlara yalnızca merakı tahrik eden tuhaf 
e�lenceler nazarıyla bakılmı�tır. 
 
 Bunlardan biri Evliyâ Çelebî'nin (1611-1682) me�hur Seyâhatnâme'sinde 
takdîm etmi� oldu�u gibi Hezârfen Ahmet Çelebi'nin Leonardo da Vinci'nin tasarı-
mından mülhem, kendi imâlâtı olan iki kanat aracılı�la �stanbul'da Galata Kulesi'n-
den Bo�az'ı a�ıp 3,5 km uçarak Üsküdar'da Do�ancılar mevkiinde bugün kendi is-
miyle anılmakta olan mahalleye inmesidir. Olay Sultan IV. Murad'ın gözleri önünde 
cereyân etmi�; Pâdi�âh Hezârfen Ahmet Çelebi'yi ödüllendirmekle birlikte "bilkuvve 
tehlikeli bir adam oldu�u" inancıyla kendisini Cezâyir'e sürmü�tür. 
 
 Seyâhatnâme'de anlatılan bir ba�ka ve farklı uçu� olayının kahramanı da 
Lagarî Hasan Çelebî'dir. Bu zât da gene Sultan IV. Murad'ın kızlarından birinin do-
�umu münâsebetiyle tertib edilen �enliklerde 50 okka kadar "barut mâcunu" ile ate�-
lenen yedi kollu bir fi�e�e ba�lı olarak gö�e yükselmi�; fi�ek maksimum yüksekli�e 
eri�ince de, tıpkı Hezârfen Ahmed Çelebî gibi, para�üt niyetine kullandı�ı iki yapay 
kanat yardımıyla süzüle süzüle olayı seyreden pâdi�âhın huzûruna inerek ona 4. se-
mâdaki Hazret-i Îsâ'dan selâm getirdi�ini arz ederek Sultanla �akala�mı�tır. Sultan 
IV. Murad her nedense Lagarî Hasan Çelebî'yi Hezârfen Ahmed Çelebî gibi 
"bilkuvve tehlikeli bir adam" olarak görmemi� ve onu Sipâhi Oca�ı'na alarak ödül-
lendirmi�tir. 
 
 Osmanlı'nın geli�tirdi�i bir ba�ka teknoloji hârikası ise Tersâne-i Âmire'nin 
kumandanı �brâhim Pa�a'nın Sultan III. Ahmed'in çocuklarının 3 Aralık 1717 târi-
                                                      
68  Sutan II. Abdülhamid'in Osmanlı memâlikinin her yöresinde çektirmi� oldu�u 300.000 kadar foto�-
raf �stanbul Üniversitesi Merkez Kütüphânesi'nde muhâfaza edilmektedir. 
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hindeki sünnet dü�ünleri münâsebetiyle imâl etmi� oldu�u timsah �eklindeki denizal-
tıdır. Sarayburnu'nda yapılan sünnet dü�ünü sırasında bu timsah �eklindeki denizaltı 
birkaç kere suya dalıp ba�ka yerlerden su yüzüne çıkmı� ve en sonunda kıyıya yana-
�arak a�zını açtı�ında a�zında zuhur eden üç çengi raks ederek pâdi�âhı ve hazır bu-
lunanları e�lendirmi�lerdir. 
 
 Ne yazıktır ki bu üç teknolojik geli�menin de Osmanlı tarafından kadr-ü kıy-
meti ve özellikle de askerî açıdan arz etmekte oldu�u büyük stratejik önem hiç mi hiç 
idrâk edilememi� ve bütün bunlara yalnızca tuhaf birer e�lence gözüyle bakılmı�tır. 
 
Sonuç 
 
 Osmanlı Devleti'nde pozitif ilimleri ve teknolojiyi gerçekten de güçlü bir bi-
çimde motive eden unsur Fâtih Sultan Mehmet'in �stanbul'u zabtetme arzusu olmu�-
tur. Fâtih'den sonra bu motivasyon çe�itli sebeblerden ötürü kaybolmu�tur. Osmanlı 
Devleti'nin gücü böyle bir motivasyonun bir daha ortaya çıkmasına uzun müddet en-
gel olmu�tur. 
 

III. Murat'ın Galata Rasathânesi'ni yıktırması pozitif ilim adamlarının ve pozi-
tif ilmin, geli�mekte olan ilmî zihniyetin ve ilim tradisyonunun Osmanlı Devleti'nden 
silinmesine yol açmı�tır. III. Selim ile ba�lamı� olan ve günümüze kadar sürmü� olan 
çabalar ise daha çok bizlerle arayı açmı� olan Batı'nın ilim ve teknolojisini yakala-
mak de�il izleyip yakalamaya çalı�mak �eklinde tecelli etmi� bulunmaktadır. 
 
 Bu arada ça� açabilecek, Osmanlı'ya özellikle sava�ta büyük üstünlük sa�la-
yacak olan kanatla uçmak, füzeyle gö�e yükselmek ve denizaltı gibi icâdlar ise stra-
tejik önemi idrâk edilmeksizin ancak dü�ünlerde hokkabazların yanında merakla sey-
redilecek tuhaflıklar olarak kalmı�tır. ��in en acı yanı da i�te budur! 
 

* * * 
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�lim Nedir ve Ne De�ildir? 
 
 Evren'de vuku bulan olaylar hakkında: 1) gözlemler, 2) deneyler ve 3) tefek-
kür sonucu elde edilip biriken bilgi'lerden hareketle ve ki�iden ki�iye de�i�meyen 
(objektif) metotlar (yöntemler, yol-yordamlar) aracılı�ıyla "yeni ve objektif bilgi üre-
timi"ne ilim adı verilir. Bu kapsamda, meselâ: Matematik, Astronomi, Hukuk, Pale-
ontoloji, Mikroekonomi, Ortodonti ... birer ilimdir. 
 
 Ama kendine özgü bir yolu-yordamı olmasına ra�men bilgi üretmedi�i için 
meselâ Foto�rafçılık  bir ilim de�il fakat bir takım reçetelerin usûlünce uygulandı-
�ında tatminkâr sonuçlar veren bir meslektir. �ç-Mîmarlık da böyledir. Kezâ, gene 
kendilerine özgü birer yolu-yordamı olmalarına ra�men: objektif bilgi üretmedi�i için 
Psikanaliz de, objektif ve realiteye uygun bilgi üretemedikleri için Astroloji de Hurû-
fîlik de, bu anlamda, birer ilim de�ildir. 
 
 Bu kapsamda hadîs küllîyatları yuma�ı da bir ilim de�il yalnızca bir "hadîs 
bilgisi yuma�ı" olu�turmaktadır. Buna kar�ılık, hadîslerden hareket ederek mezheb 
imamlarının vaz etmi� oldukları farklı metotları izlemek sûretiyle bunlardan sonuç-
lar çıkarmak demek olan Fıkıh ba�lıba�ına bir ilimdir. Bununla beraber Araplar, ge-
leneksel ve tabiî Epistemoloji'nin aksine olarak, belirli bir konudaki bilgi birikimini 
"�lim" diye nitelendiregelmi�lerdir. 
  
 Kuvantum Mekani�i'nin "Kopenhag Ekolü Yorumu" ve Rölâtivite Teorisi'nin 
dayandı�ı denklemlerin (fiziksel olmadı�ı gerekçesiyle elenen fakat bâzıları tarafın-
dan teorik bir fikir cimnasti�ine konu edilen) sübût etmemi� spekülâtif bazı çözüm-
leri gözardı edilirse, bütün ilimlerde yeni bilgi üretilirken klâsik iki-de�erli mantı�ın 
temel ilkelerine dayanılır. Bu, e�er öncüllerinin seçiminde bir yanlı�lık yoksa, onla-
rın objektifliklerinin de vaz geçilmez garantisidir. 
 
 �lim insanların üzerinde sehhâr bir etkiye sâhiptir. Bu sebebden olsa gerek 
ço�u kere bir san'atin, bir mesle�in ya da bir uygulamanın "ilim" diye takdim edildi�i 
çok sık rastlanılan hatâlardandır. 
 
 �lim objektif nitelikte olur. Yâni bir ilmin vardı�ı sonuçlar ve bu sonuçlara 
varı� için gerçekle�tirilen a�amalar yeterince aklî ve fikrî olgunlu�a ve ilmî metotlara 
ve bunları uygulama imkânlarına sâhip kimseler tarafından aynı �ekilde algılanır. Bu 
ba�lamda bir "Rüyâ �lmi"nden söz etmenin bir anlamı yoktur. Kezâ Târih de e�er bir 
olaylar ve târihler dizisi olarak algılanır ve uygulanırsa bir ilim de�il yalnızca bir 
                                                      
69  Kur'ân-ı Kerîm ve Tabiat �limleri (Tenkidî Bir Yakla�ım) ba�lıklı kitabımda yayınlanmı�tır (Fur-
kan Yayınları, Üsküdar 1999). 
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"bilgi birikimi" olur. Ama bu "bilgi birikimi" e�er târihî olaylar arasındaki sebebleri 
ya da en azından korrelâsyonları ortaya koyan özel bir yorum metoduyla donatılırsa 
i�te o zaman bir "Târih �lmi"nden söz edilebilir. 
 
Pozitif (Müsbet) �lim Nedir? 
 
 Lâtince kökenli pozitif kelimesinin etimolojik anlamı: kesin, de�i�ime 
u�ramaz'dır. Müsbet kelimesi ise Arapça'da sübût etmi� yâni "delillere dayandırıla-
rak kesinlik kazandırılmı�" anlamındadır. Görülüyor ki gerek Arapça müsbet kelime-
si gerekse Lâtince kökenli pozitif kelimesi aynı anlama sâhiptirler. Buna göre "�lim 
Felsefesi"nde Pozitif ya da Müsbet �limler delillere dayandırılarak, aksinin do�ru ol-
du�u gösterilinceye kadar, kesinlik kazandırılmı� bilgiler içeren ilimler hakkında 
kullanılmaktadır. 
 
 Bu, bir bakıma: 1) herhangi bir kimsenin kendi Muhayyele'sinin telkin edebi-
lece�i yanıltıcı ilhâmın, mâhiyetini asl� de�i�tiremeyece�i, 2) bu bilgileri tesbit ve 
idrâk edenden de, tesbit ve idrâk için yararlanılan (hisler, gözlem ve ölçü âletleri, 
akılyürütme kuralları... gibi) araçların tümünden de ba�ımsız, 3) ki�ilerin nefisleriyla 
de�il objeler ile k�im olan objektif bilgilere dayanan ilim demektir. 
 
 Bütün ilimler arasında Pozitif �limler'in özel bir yeri vardır. Pozitif �limler: 1) 
Matematik ve Rasyonal Mekanik gibi sâdece istidlâlî (yâni gözlem ve deneylere ba� 
vurmaksızın bunlardan tamâmen ba�ımsız bir biçimde, iyi tanımlanmı� kavramlar-
dan ve temel bir takım varsayımlardan yalnızca mantık kurallarına uygun sonuçlar 
çıkarma�a dayanan türden) ilim olur; 2) ya da Fizik, Kimya, Astronomi, Moleküler 
Biyoloji, Jeofizik ... gibi gözlem, deney ve ölçümlere dayanan Tabiat �limleri olur. 
 
 Tabiat'ı konu alan Pozitif �limler'in Fiziksel Realiteyi objektif olarak yansıt-
ması �arttır. Bunun böyle olup olmadı�ı ise bu ilimler çerçevesinde yapılan Tabiat'ın 
tasvîrinin Tabiat'ın Fiziksel Realitesi ile uyumlu olup olmadı�ının tesbitiyle müm-
kündür. Bu da Pozitif �limler'de "ölçüm sorunu"nun önemine delâlet eder. Tabiat �-
limleri'nin belirli bir olay için teorik olarak öngördü�ü rakkamsal sonuç fiziksel 
bir ölçümle te'yid edilmeli yâni sübût etmelidir. 
 

Tabiat �limleri'nde, bir nesne hakkında belirli �artlar altında yapılan bir göz-
lem ya da bir ölçümün sonucuna "bilgi" (ya da informasyon) diyoruz. Bilgilerden o-
lu�an bir "bilgi yuma�ı", ne kadar büyük olursa olsun kendi ba�ına asl� bir ilim olu�-
turamadı�ı gibi anlamlı ya da ilmî bir sonuca da yol açmaz. Bir bilgi yuma�ından il-
mî bir sonuç çıkartmak için: 
 
 1) Bu bilgiler arasında bulunması gerekli ba�ıntıların vaz edilmesi, 
 2) Bunlardan hareketle bir sonuca götürecek bir mantıkî ya da matematiksel 
sürecin yâni bir metodun, yol-yordamın tanımlanması gerekir. 
 
 Meselâ belirli bir kav�aktan geçen bütün ta�ıt araçlarını gözlemleyelim. Bun-
ları cins ve markalarına göre kav�aktan geçi�lerinin târihlerini ve zamanlarını kayde-
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delim. Böylece kısa zamanda gitgide büyüyen bir bilgi yuma�ı elde ederiz. Bu yu-
mak bu çi� hâliyle bize hiçbir anlamlı sonuç temin etmez. Ama e�er bunlar arasından 
kav�akta vuku bulan trafik kazâlarına sebeb olanları ayıklayacak (1. yöntem: ayıkla-
ma) ve meselâ X, Y, Z marka otomobillerin sebeb oldu�u trafik kazâlarına �htimaller 
Hesabı yöntemlerini uygulayacak olursak (2. yöntem: �htimaller Hesabı'nı uygula-
ma)  X, Y, Z marka otomobillerin o kav�akta trafik kazâsına mâruz kalması ihtimâlini 
elde eder ve buradan da söz konusu kav�akta hangi marka otomobilin kazâ riskinin 
daha az oldu�u hakkında anlamlı ve ilmî bir sonuca ula�ırız. 
 
Tabiat �limleri'nin 
Sınırları 
 
 Tabiat �limleri'nde hedef: olayların açıklanmasıdır. Bu açıklama tepeden in-
me bir açıklama de�il aklî melekelere dayanan bir çaba sonunda kazanılmı� aklî ya 
da  rasyonel niteli�i a�ır basan bir açıklamadır. Bu açıklama: 1) tutarlı (yâni çeli�ki-
lere yol açmayan), ve 2) objektif (yâni yalnızca açıklamayı yapan �ahsın de�il aklî 
melekelerine sâhip ve konuya â�inâ herkesin anlamasını mümkün kılan) bir tarzda,  
ve ayrıca da 3) (bilineni bilinmeyene de�il) bilinmeyeni bilinene indirgeyerek yapıl-
malıdır. 
 

Böyle bir açıklamada sebep kavramı, genellikle, merkezî bir rol oynar. Her 
olayın kendisinin zuhuruna yol açan ve "bu olayın sebebi" olarak isimlendirilen bir 
ya da birçok sâikinin bulundu�una îman "Nedensellik (�llîyyet) �lkesi"nin ifâdesidir. 
 
 Tutarlılık, objektiflik ve nedensellik Tabiat'ın açıklanması sürecinin temelin-
deki diyalektik çabanın vaz geçilmez unsurlarıdır ama bunlar da yeterli de�ildir. Bu 
diyalekti�in olmazsa olmaz bir ba�ka unsuru da, a�a�ıda tartı�aca�ımız, model kav-
ramıdır. Model, Tabiat olaylarının tutarlı bir biçimde içine oturup oturmadı�ı ara�tı-
rılan bir �ablondur. Bu �ablon ilim adamının ilminin, sezgisinin ve hayâl kudretinin 
ürünü olan teorik bir �ablondur. Olayların mâkul bir biçimde bu �ablona uyup uyma-
dıkları gözlem ve ölçümlerle ara�tırılıp tesbit edilir. Yalnız dikkat edilmesi gereken 
önemli bir husus da olayların bu �ablona mâkul bir biçimde uymaları keyfiyetinin Fi-
ziksel Realite'yi zorunlu ve sâdık bir biçimde yansıtmaya yetmedi�idir. Ayrıca: 1)  
bu �ablonun olayların nasıl geli�ecekleri hakkında bir ipucu verip vermedi�ine, 2) 
yeni olayları öngörüp görmedi�ine, ve 3) e�er öngörüyorsa bu öngörünün gözlemler 
ve ölçümlerle te'yid edilip edilmedi�ine de bakılır. Yâni bir modelin geçerli olabil-
mesi için daima gözlem ve ölçümlerle uyumlu ve tutarlı olması gereklidir. Bu ba-
kımdan ilim adamı kapalı bir gecede elinde bir mumla Büyük Sahra Çölü'nde yolunu 
ve yönünü tâyin etme�e çalı�an bir kimse gibidir. Elde etti�i sonuçlar ise hep Fizik-
sel Realite'nin kırıntılarıdır. 
 
 Tabiat �limleri yukarıda ilim adı altında topladıklarımızın özel bir alt-küme-
sidir. Tabiat �limleri'ni karakterize eden: 
 

1) "Her olayın bir sebebi vardır" �eklinde ifâde edilebilecek olan "Nedensel-               
lik (�llîyet) �lkesi", 
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2) "Aynı �artlar altında tekrarlanan her deney daima aynı sonuçları verir" 

�eklinde ifâdesini bulan "Belirlilik (Determinizm) �lkesi70", 
 
3) "Her olayı karakterize eden ve ancak ölçümle tesbit edilen fiziksel büyük-

lükler vardır" �eklinde ifâdesini bulan "Ölçülebilirlik �lkesi", 
 
4) "Tabiat �limleri'nin sonuçları kendi içlerinde çeli�kili olamaz" �eklinde i-

fâde edilebilecek olan "Tutarlılık (ya da Çeli�mezlik) �lkesi" ve 
 
5) "Tabiat �limleri'nin sonuçlarının yanlı� olup olmadıklarının test edilebil-

mesine imkân veren bir yol-yordam mevcûd olmalıdır" �eklinde ifâde edilebilecek 
olan "Yanlı�lanabilirlik (ya da K.R. Popper) �lkesi"71dir. 

 
  

Bu ilkelere uymayan ilim 
bir Tabiat �lmi 

de�ildir. 
 

Yâni bir bakıma, Tabiat �limleri'nin: 
1) sınırlarını ve 2) epistemolojik kapsamını 

bu be� ilke belirlemektedir. 
 

 
 Fiziksel Realite'nin idrâki i�te ancak bu çerçeve içinde mümkün olabilmekte-
dir. Aslında Tabiat �limleri'nde Fiziksel Realite'yi oldu�u gibi yansıtmaya e�de�er 
olan objektiflik bilinci, Târih boyunca, çok yava� bir biçimde geli�mi�tir. Tabiat �-
limleri'nin mâhiyetlerinin sınırlarını çizmek ve konusunu bir takım mitoslardan  ve 
hurâfelerden temizlemek yüzyıllar almı�tır. Objektif dü�ünmeyi bir hayat tarzı hâli-
ne getirmek ise: 1) her an zinde ve acımasız bir otokriti�i, 2) bir otokontrolu, ve 3) 
nefse hâkimiyeti gerektirmektedir. Bugün bile, kendi uzmanlık alanlarında ne kadar 
                                                      
70 Belirlilik �lkesi yalnızca atom-altı boyutlar söz konusu oldu�unda yerini Heisenberg'in Belirsizlik 
�lkesi'ne bırakmaktadır. Ancak bu ilkenin ortaya koydu�u epistemolojik problemlerin önemli bir bö-
lümü hâlâ tatminkâr çözümlere kavu�turulabilmi� de�ildir. Onun için burada bu ilke ile ilgili spekü-
lâsyonlara girmekten imtinâ ediyoruz. 
71  Ellerinde tuttukları sapan �eklindeki dalların ortak ucunun titremesiyle bulundukları yerin altında 
su örtüsü bulundu�unu iddia eden su arayıcılarını göz önüne alınız. "Burada su var" diye kazdırdıkları 
yerde ne kadar derine gidilirse gidilsin su bulunmazsa bunlar asl� suçu kabûl etmezler: "Ben burada su 
var dedimse su vardır; daha derin kazın!" derler. Onların bu iddialarını pe�inen de sonradan da yalan-
layacak hiç bir yol yordam yoktur. Toprak ne kadar kazılırsa kazılsın su çıkmazsa suyun daha derinde 
bulundu�unu yalanlamak için (sofistike Jeofizik yöntemlerin dı�ında) bir yol-yordam yoktur. Bu iddia-
lar Tabiat  �limleri'nin kriterleri açısından itibar edilecek iddialar de�ildir. 
 
     Buna kar�ılık Einstein'ın Genel Rölâtivite Teorisi'nin sonuçlarından biri olan "I�ı�ın kütleli gök ci-
simlerinin yanından geçerken bir do�ru boyunca de�il de bir e�ri boyunca hareket edece�i" iddiasını 
göz önüne alalım. Bunun yanlı�lanabilmesi için uygun bir yol-yordam A. Eddington tarafından dü�ü-
nülüp uygulanmı�tır. Eddington 1919 da vuku bulan bir tam Güne� tutulmasında Güne�in civârındaki 
yıldızların fotografını çekmi� ve sonra bunu  aynı yerin geceleyin çekti�i fotografıyla muk�yese ede-
rek her iki fotograftaki aynı yıldızların imajlarında kayma oldu�unu tesbit etmi� ve bu sapmaları ölçe-
rek bunların teorinin öngörmü� oldu�u sapma kadar oldu�u sonucunu elde etmi�tir. 
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ba�arılı olurlarsa olsunlar, Pozitif �limler'le u�ra�an kimselerin ilim üretirken ve hele 
ilmî sonuçları yorumlarken objektifli�e her zaman sıkı sıkıya riayet edebildiklerini 
iddia etmek mümkün de�ildir. 
 
 �u hâlde ölçüme tâbî tutulamayan veyâ kendisi de�ilse bile etkileri de gözle-
nemeyen veyâ ölçülemeyen, Tabiat �limleri'nce bilinen olaylara ircâ edilemeyen yâ-
hut da bunlarla objektif bir biçimde ilgisi-ilintisi tesis edilemeyen ve yanlı�lana-
bilmeleri için bir yol-yordam bulunmayan bilgi ve olgular Tabiat �limleri'nin kapsa-
mı dı�ında kalmaktadırlar. Bu kabil bilgi ve olgulara (eski Yunanca'da Tabiat kar�ılı-
�ı ϕησις = füsis, ve ötesi kar�ılı�ı µετα = meta kelimelerinden esinlenerek) fizik-
dı�ı, fizik-ötesi yâni meta-fizik bilgi ya da olgular denir. 

 
Tabiat �limleri'nin sınırları böylece belli olmaktadır. Tabiat �limleri'nin kendi 

alanları dı�ında kalan ve eri�emedikleri olgu ve bilgiler için kendi çerçeveleri içinde 
beyân edebilecekleri bir �eyleri yoktur. E�er bir kimse bunun aksini iddia ederse, 
meselâ Rûh'un var ya da yok oldu�unu yâhut da Rûh ile bedenin etkile�melerini Ta-
biat �limleri çerçevesi içinde tartı�ma�a kalkı�ır ya da tartı�abilece�ini iddia ederse 
ya Tabiat �limleri ile Metafizik disiplinini bir kavram karga�ası içinde biribirine ka-
rı�tırıyor ya da tabiat-ilimsi bir görünüm sergileyerek safsata yapıyor demektir. Zîrâ 
Metafizik alanına ait bir kavramın ontolojik gerçe�i'ni Tabiat �limleri kıstaslarına gö-
re kabûl ya da reddetme�e kalkı�mak bir avuç leblebinin a�ırlı�ını bir diyapazonun 
verdi�i lâ notasının frekansı cinsinden ölçme�e kalkı�mak kadar abestir. 

 
Hemen ifâde etmek gerekir ki Metafizik Felsefe'nin önemli dallarından biridir 

ama bir Pozitif �lim de�ildir. Metafizik ayrı bir de�ere, ayrı bir etkinli�e sâhiptir. Bir 
kimse Metafizik çerçevesi içinde kalarak Pozitif �limler'in mâhiyetleriyle ilgili olay 
ve olguları pek�lâ tartı�abilir; bunun bir anlamı vardır. Ama bu takdirde asl� Pozitif 
�lim yapıyor olmaz! Fakat e�er bu kimse Pozitif �limler'in kıstaslarına dayanarak 
Metafizik disiplininin mâhiyetiyle ilgili olay ve olguları tartı�ma�a kalkı�ırsa artık 
Pozitif �lim de�il, yalnızca Pozitif �lim görüntüsü altında düpedüz Metafizik ve se-
meresiz bir spekülâsyon ve hattâ ço�u kere de safsata ya da mug�lâta yapıyor demek-
tir. 
 

Pozitif �limler'in gücünün ve sınırlarının kesinlik kazanması, ayrıca 
Metafizik'den, metafiziksel kavramlardan ve metafiziksel söylemlerden arındırılması 
hiç de kolay gerçekle�tirilebilen bir süreç de�ildir. Bu alanda vehmin ço�u kere ilmin 
önüne geçti�ine �âhid olunmaktadır. Yalnız Türkiye'de de�il bütün Dünyâ'da da, TV 
istasyonlarında ve yazılı medyada �ahsî vehimlerini ciddî ciddî hâzâ ilmî sonuçlarmı� 
gibi takdîm eden nice (aslında, kendi alanlarında, gerçekten de) kıymetli uzmanlar 
arz-ı endâm etme�e devam etmektedirler. Bununla ilgili olarak, sâdece, 1986 Nisan-
'ında vuku bulmu� olan Çernobil Nükleer kazâsı sonrası ile 1999 A�ustos'unda vuku 
bulmu� olan Marmara depremi sonrasını hatırlamak yeter! 
 
 Bugün bile mensûbu oldukları Tabiat �lmi'nin de�eri, sınırları ve epistemolo-
jisi üzerinde kafa yormak fırsatını bulamamı� fakat de�erli ve verimli nice ilim ada-
mı Tabiat �limleri ile Metafizik konularını rahatlıkla biribirine karı�tırabilmektedir-
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ler. Bu ise Pozitif �limler'in iktisâbının ne kadar zor, ama Pozitif �limler hakkında 
sa�lıklı ve gerçekçi bir tefekkürün ise bundan da daha zor oldu�unun, böyle bir te-
fekkürde insanın idrâkindeki atâletin ve temyiz melekelerinin yanılma payının ne 
denli büyük olabildi�inin delîlidir. 
 

Aslında Tabiat �limleri'nin temelinde de bir takım îmânî umdeler (dogmalar) 
bulunmaktadır. Bunlara zımnen ya da açık bir �ekilde îmân etmedikçe Tabiat �limle-
ri'ni in�â etmek mümkün de�ildir. Bunun için mutlak�: 1) bizden ba�ımsız olarak bi-
zim dı�ımızda var olan maddî bir âlemin varlı�ına, 2) bu maddî âlemden bilgi (en-
formasyon) elde etmenin mümkün oldu�una, ve 3) bu maddî âlemin anla�ılabilir ol-
du�una, yâni bu âlemde vuku bulan olayların:  A) tasvîr edilebilir, B) açıklanabilir, 
ve C) öngörülebilir olduklarına pe�înen imân etmek �arttır. Bu îmân olmazsa bu 
maddî âlem hakkında bilgi kazanılamayaca�ı â�ikârdır. 
 
 Tabiat �limleri tümüyle maddî yâni objektif bir biçimde ölçülebilme özelli�i 
olan bir âleme dayanır ve bu âlemin düzenini ve bu düzenin uymakta oldu�u kuralla-
rı: 1) ara�tırır, 2) ke�feder, ve 3) tahkik eder. 
 
 Bu ba�lamda, XX. yüzyılın en büyük teorik fizikçilerinden biri olan Albert 
Einstein (1879-1955) Tabiat �limleri'nin temelindeki bu dogmaların ilkiyle ilgili ola-
rak �unu beyân etmi�tir: "�drâk edenden ba�ımsız bir dı� âleme îmân bütün Tabiat �-
limleri'nin temelidir. Bununla beraber, yalnız hislerle idrâk bu dı� âlemden dolaylı 
bir �ekilde bilgi sa�lamakta oldu�undan biz Fiziksel Realite'yi ancak tartı�malı 
(diskürsif) yollardan kavrayabiliriz. Bunun sonucu olarak da Fiziksel Realite hak-
kındaki bilgilerimiz asl� nihaî bilgiler olamaz"72. 
 
 Bu arada �una i�âret edelim ki Tabiat �limleri: 1) ilme de, 2) insan hayatına da 
do�rudan do�ruya hiç bir ahlâkî norm koymaz. �nsanların Tabiat �limleri'nin çe�itli 
vechelerinden esinlenerek bir takım ahlâkî normlar türetmeleri ise Tabiat �limleri'nin 
tümüyle dı�ında ve onlardan tümüyle farklı bir konu olan �lmî Deontoloji'nin (yâni 
�lim Ahlâkı'nın) konusudur. 
 
 Pozitif �limler ile dinin ortak vasıfları: 1) her ikisinin de temelinde îmân e-
dilmesi gerekli olan bir takım umdelerin bulunması, ve 2) her ikisinin de insandan 
ba�ımsız olmasıdır. Yâni insan dinin de pozitif bilimlerin de gerçeklerine kar�ı pasif-
tir. Bunları ancak ke�feder ya da idrâk eder: bunları îcad edemez; bunların yerine 
kendi hevâ ve hevesine uygun olanları da vaz edemez. Böyle yapsa ya da yaptı�ını 
zannetse bile bu bir gerçe�e tek�bül etmez. Bu, olsa olsa, ki�ili�inin ilmî idrâk ve 
temyizden yoksun oldu�unu yansıtır; ve kezâ, cehâletinin azametini gösterir, o ka-
dar! 
 
 Bu kapsamda, meselâ: Fizik'de "Gravitasyon (Evrensel Çekim) K�nûnu"nu, 
Geometri'de "Pitagor Teoremi"ni, Kimya'da sofra tuzunun terkibini, Astronomi'de 
"Güne� Sistemi"ni, Biyoloji'de "Genetik K�nûnları"nı ister birinin emriyle ya da biri-
                                                      
72  Bu beyânın özü, Bakara sûresinin: "Onlar (yâni insanlar) O'nun (yâni Allah'ın) ilminden ancak O'-
nun izin verdi�i kadarını ihâtâ ederler" meâlindeki 255. âyetine uygundur. 
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si böylesini uygun gördü diye, ister referandumla, ister icmâ-i ümmet ile de�i�tirmek 
mümkün de�ildir. Aynı �ekilde açık, seçik, kesin, objektif ve aklî bir kanıt olmaksı-
zın, bir iddiayı gene bu yollarla bir ilmî gerçekmi� gibi tescil etmek de gerçe�i yan-
sıtmaz. Çünkü bütün ilmî gerçekler insandan ve insan irâdesinden tamâmen ba�ımsız 
olan bir varlı�a sâhiptirler. Bu bakımdan "�limde Demokrasi Olmaz!". �lmî gerçek-
ler, mâhiyetleri gere�i: Demokrasi oyunlarının da, Demokrasi kavramının da ve kap-
samının da ötesinde, insanın da ve insanın irâdesinin de eri�emeyecekleri a�kın 
(müteal) bir konumdadır. 
 
 Aynı yollarla, meselâ: Hazret-i Mûsâ'nın peygamberli�ini iptâl ve ilg� etmek, 
�slâm'da farz namaz vakitlerinin sayısını azaltmak ya da ço�altmak, bir haramı helâl 
kılmak ya da bir helâli haram kılmak muhâldir. Bu ba�lamda: "Dinde (de) Demokra-
si Olmaz!"73 
 
 Bununla beraber gerek ilim yobazlarının gerekse din yobazlarının ilim ve di-
nin de�il de kendi hevâ ve heveslerinin dikte etti�i bazı iddiaları ilmî gerçek ya da 
dinî nassmı� gibi dayatma çabaları da maalesef nâdirattan de�ildir. Böyle bir tutum, 
bunu sergileyenlerin, yalnızca: 1) cehâletine, 2) adâletsizli�ine, 3) vehmine, 4) vic-
danlara hükmetme tutkusuna, ve  ço�u zaman da 5) zulmüne delâlet eder. 
 
 Gerçek ilim adamları, ancak: 1) kendilerinden ba�ımsız olarak mevcûd olan 
ve olma�a devam eden tabiat k�nûnlarını, fiziksel ilkeleri ve bunların matematiksel 
ba�ıntılarını yâni ilmî gerçekleri ke�fetme�e çalı�ır, ve 2) bu ke�iflerinin gerçe�e uy-
gunlu�unu da objektif bir biçimde, kılı kırk yararcasına ara�tırır.  Bundan dolayı ger-
çek ilim adamları ilmi kendi hevâ ve heveslerine göre özgürce(!) yönlendiren efendi-
ler de�il, fakat bunun tamâmen aksine, ilmin ancak ve ancak sâdık hizmetkârıdırlar. 
Gerçek ilim adamlarının ilmî gerçekleri te�his ve tesbit etmede fevkalâde dürüst ve 
objektif olmaktan ba�ka bir tutumları olması mümkün de�ildir. �lmî Deon-toloji'nin 
(yâni �lim Ahlâkı'nın) temeli de i�te budur! 
 
 Tabiat �limleri'ni ve bunların uygulamalarını ilmî kıstaslara göre de�il de ki�i 
ya da grupların kendi hevâ, heves, vehim ve çıkarlarına göre yönlendirme arzu ve ih-
tirasına, ibret alınması gereken �u örnekler verilebilir: 
 

• Fâtih Sultan Mehmed'in ilim adamlarına gösterdi�i itibar din adamlarının 
III. Murat'ın zamanına kadar pek ortaya çıkamayan kıskançlık ve entrika-
larına sebeb olmu�tu. III. Murat'ın fermânıyla �stanbul'da Galata sırtların-
da Dünyâ'nın en büyük rasathânesini in�â etmekte olan astronom Takiy-
yüddin'e �ahsî garaz ve kıskançlı�ı yüzünden zamanın �eyhülislâmı Kadı-
zâde Ahmed �emsüddin efendinin Pâdi�ah'a: "Rasat yapmak u�ursuzluk 
getirir; ve gö�ün esrârına küstah bir biçimde nüfûz etme�e cüret edilme-

                                                      
73  Buna kar�ılık Hıristiyanlık'ta tam bir "Ruhban Sınıfı Demokrasisi" vardır. Katolikli�in temel dinî 
nassları ve özellikle Teslis Akîdesi M.S. 325 yılında �znik Konsili'nde parmak kaldımak yoluyla ka-
rarla�tırılmı�tır. Papa'nın dini görevi çerçevesinde (ex cathedra) söyledi�i her �eyin do�ru oldu�una ve 
bu bakımdan Papa'nın infallibile (yâni hâ�â lâyuhtî ve lâyüs'el) oldu�una da 1870 I. Vatikan 
Konsili'nde demokratik bir biçimde karar verilmi�tir. 
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sinin tehlikesi de sonu da mâlûm ve muhakkaktır. Hiç bir devlet yoktur ki 
orada gök rasat edilmi� olsun da o devlet mâmûr iken harâb olmamı�, 
devletin yapısı da depremli bir �ekilde de�i�ikli�e u�ramamı� olsun" meâ-
linde vermi� oldu�u bir fetvâ üzerine III. Murat'ın bir hatt-ı humâyûnu ile 
bu rasathâne, hicrî 987 yılının 4 Zilhicce Per�embe günü (milâdî 1580 yı-
lı), Galata bölgesi emîri Kaptan-ı Deryâ Kılıç Ali Pa�a tarafından yerle bir 
edilmi�tir. 

 
• Papa VIII. Urbano (1568-1644), Galileo Galilei'nin: A) Arz'ın Güne� etra-

fında dolandı�ını te'yid etmesini, ve B) dürbünle yaptı�ı gözlemler sonucu 
Güne�'in yüzeyinde bir takım lekelerin bulundu�unu tesbit etmi� olmasını 
Engizisyon Mahkemesi kararıyla reddettirmi�tir. Ama oybirli�i ile alınmı� 
olan bu karar: 1) Arz'ın Güne�'in etrâfında dönmesi gerçe�ini iptâl ede-
memi�tir. Arz, milyarlarca sene öncesinde oldu�u gibi, söz konusu kararın 
verildi�i gün de bugün de Güne� etrafında dolanmaya devam etmi�tir ve 
etmektedir. 2) Mahkemenin kararı Güne�'in sathındaki lekeleri de ortadan 
kaldıramamı�tır. Bugün pekçok rasathânede Güne�'deki bu lekelerin sayı-
ları, konumları, yer ve büyüklüklerinin de�i�imi bir rutin i�lem olarak 
hergün kaydedilmekte ve bunlardan ilmî sonuçlar çıkarılmaktadır. 

 
• Adolf Hitler, Albert Einstein'ın deneyle tahkik edilmi� olan Rölâtivite Te-

orilerini "yahudi ilmi" diyerek tezyif ve tahkir ederek Alman �limler Aka-
demisi'ne oybirli�iyle reddettirmi�tir. Ama bu da, bu teorilerin ve bunların 
sonuçlarının gerçekli�ini ortadan kaldıramamı�tır. Bugün nükleer reaktör-
lerden yarı-iletkenlere, devâsâ tânecik hızlandırıcılardan karadeliklere ka-
dar pekçok uygulama ve kavram, varlı�ını bu teorilere borçludur. 

 
• Eski S.S.C.B.nde Stalin'in destekledi�i ve güçlü makamlara getirdi�i 

Lissenko, bu politik destekten aldı�ı güce dayanarak, genetik ilminin k�-
nûnlarını devletçe reddettirmi� ve bunların yerine kendi "Vernalizasyon 
Teorisi"ni vaz ederek ülkenin bütün ziraî uygulamalarının bu teoriye göre 
icrâ edilmesini sa�lamı�tır. Bunun sonucu olarak bütün Sovyet ziraati if-
lâs etmi�tir. 

 
• Mao-Tzû Tung ise Kızıl Çin'de 1960'larda "Kültür Devrimi" terânesiyle 

marazî ve çarpık kamuoyu olu�turmak yoluyla ilmî gerçekleri de�i�tirebi-
lece�ini ve bunları kendi siyâsî felsefesine uydurabilece�ini sanmı�tır. 
Uygulamaları belki bazı politik rakiplerinin elenmesinde gerekli bahâne-
leri temin etmi�tir ama ilmî faaliyetlerin Kızıl Çin'de yirmi sene kadar du-
raksamasına ve büyük yaralar almasına sebeb olmu�tur. 

 
"Bilimcilik"  �deolojisi 
 
 Tabiat �limleri'nin itibârı XVII. yüzyıldan itibâren ortaya koydukları geli�me-
ler ve bunların pratik hayata yansıyan vecheleriyle ola�anüstü artmı�tır. Bu itibar 
Tabiat �limleri'nin gücü hakkında vehme dayanan büyük bir itimadın da do�masına 
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sebeb olmu� ve bu da  sınırları hiç dü�ünülmeksizin gitgide Tabiat �limleri hakkında 
bir ideolojinin �ekillenmesine ve sonunda da bu ideolojinin dogmatik bir doktrine 
dönü�mesine yol açmı�tır. 
 
 Bu ideolojinin ilk tohumları önce Fransız Ansiklopedicileri: Denis Diderot 
(1713-1784) ile Jean Le Rond d'Alembert (1717-1783) ve sonra da Josephe Louis 
Lagrange (1736-1813) ve Pierre Simon de Laplace'ın (1749-1827) çalı�malarında ve 
yorumlarında görülmektedir. 
 

Fakat bu ideolojiyi dogmatik bir doktrin hâline dönü�türen Auguste 
Comte'dur (1798-1857). Auguste Comte bu ideolojiye Pozitivizm adını vermi�ti. Da-
ha sonra Claude Bernard (1813-1878), Ludwig Boltzmann (1844-1906) ve Pierre 
Duhem (1861-1916) tarafından bayraktarlı�ı yapılmı� olan ve bugün Bilimcilik 
(Scientisme) diye isimlendirilmekte olan bu doktrine göre: "Evren'de, insan davra-
nı�ları dâhil istisnâsız bütün olaylar sonunda: maddî, fiziksel olaylara indirgenerek 
açıklanabilir". Bu iddiasının içeri�i açısından Bilimcilik doktrini Materyalizm'in 
(Dehrîli�in) ça�da�, geli�mi� fakat aynı zamanda da çok sinsi bir türünü olu�turmak-
tadır. 
 
 Daha yakın zamanlarda ise bu doktrinin mirasını yüklenmek, önce kurucusu 
Ernst Mach (1838-1916) olan Viyana Çevresi Ekolü'ne ve daha sonra da kurucusu 
Niels Bohr (1985-1962) olan Kuvantum Mekani�i'nin Kopenhag Ekolü'ne nasîb ol-
mu�tur. 
 
 Kopenhag Ekolü'nün tâkipçilerinden Werner Heisenberg'in (1901-1976) vaz 
etmi� oldu�u ve uygulamalarda da geçerlili�i kanıtlanmı� olan Belirsizlik �lkesi aracı-
lı�ıyla cüzî irâdeyi açıklama�a kalkı�ması da, Türkiye'de Hans von Ajberg müstear 
adıyla bir dizi kitap yazmı� olan ki�inin kitaplarında Kur'ân'ın rûh, melek, cin, ... vb 
gibi mânevî kavramlarının, modern Teorik Fizik'de bir fikir cimnasti�inden öteye gi-
demeyen, takiyon ve benzerleri gibi spekülâsyonlar aracılı�ıyla maddî bir �ekilde a-
çıklanması giri�imleri de, "...cinlerin biyolojik bedene tesir edip radyasyon zehirlen-
mesi(!) meydana getiren mikrodalgalar" olduklarını iddia eden Ahmet Hulusi'nin ve 
cinlerin kuvantumlar oldu�unu beyân eden Halûk Nurbaki'nin vehimleri de hep Bi-
limcilik ideolojisinin gizledi�i sinsi materyalizmin sebeb oldu�u, cilâsı ve câzibesi 
nefisleri ok�ayan modern safsatalar ve hurâfelerdir. Ne yazıktır ki bu konuda tıpkı 
bu zevât gibi vehmini ve hezeyânını hâzâ ilim sayan, ilim ve temyiz yoksunu 
pekçok kimse vardır. 
 
 Bilimcilik doktrini aslında "Galileo Olayı"na ve dolayısıyla da Katolik Kilise-
si'ne kar�ı reaksiyoner bir tutumu sergilemektedir. Bu, do�al olarak, Katolik Kilisesi 
ile Batı'daki pozitif ilim mensubları arasındaki uçurumu daha da derinle�tirmi�tir. 
  

"Bilimcilik" bugün her ülkede kök salmı�, e�itimin her kademesine sızmı� 
görünmektedir. "Bilimcilik", ilim e�itimi görmü� olmasına ra�men ilmi bir metod 
olarak kavramak husûsunda gene de câhil kalmı� olanların da "i�tirâk ve payla�ma 
içgüdüleri"ni tatmin etmek için kendilerini bu kalkan arkasına gizleyerek entel gö-
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rünmeye kalkı�anların da bilinçsizce bayraktarlı�ını  yapmakta oldukları bir ideoloji-
dir. 
 
 �lim ve teknolojinin günden güne geli�mesi ö�rencilere kısa zamanda daha 
çok bilgi aktarılmasını gerektirmektedir. Di�er taraftan ö�rencilerin gitgide artan sa-
yısı da hocaların bunlarla tek tek ilgilenme imkânını ortadan kaldırmı�tır. Bu sebep-
ten ötürü ders takrirleri çok sayıda ö�rencinin yalnızca hocayı dinledikleri ve derse 
hiç bir �ekilde aktif olarak katılmadıkları majistral dersler �eklinde cereyân etmekte-
dir. Hoca kürsüde ilmî sonuçları sunmakta ve bunların anla�ılıp hazmedilmesi de ö�-
rencilere kalmaktadır. Ö�renciler, belki doktora çalı�maları hâriç, hocanın be�erî sı-
caklı�ını da gözleyebilecekleri yakın bir hoca-�âkirt ili�kisinden mahrumdurlar. 
 
 Bu zorunlu mizansen ve hoca ile ö�renciler arasındaki ileti�im kopuklu�u is-
ter istemez kilise âyinlerini anımsatmaktadır. Kilisede âyini idâre eden papaz sözler 
ve jestlerle Hıristiyanlık dogmalarını sunar. Okuldaki hoca misâli, âyindeki tek aktif 
ki�i papazdır. Âyini izlemi� olanlarsa bu sözlerin ve jestlerin sembolizmi arkasında 
neyin murâd edildi�ini kendi ba�larına ke�f ve fehm etme�e çalı�ırlar. 
 
 ��te derslerin de bu kabil âyinimsi bir biçimde takriri sonucu olarak �lim (ya 
da Bilim) kelimesi gerek ö�rencilerin gerekse avâmın nezdinde idrâk ve temyizden 
uzak bir çe�it mistik bir câzibe icrâ etmekte ve, ne yazıktır ki, yer yer akıl-dı�ı efsâne-
ler ve fikrî sapıklıklar için yeterli bir ortam olu�turabilmektedir. 
 
 Bu i�in câhillerinin önemli bir bölümü ise : 1) Tabiat �limler'ini, hâlâ, seçkin 
bir ruhban sınıfının tekelinde bulunan bir çe�it sihirbazlık gibi telâkki etmekte; 2) 
Tabiat �limleri'nin otoritesinin her türlü sınırlayıcı kayıdın ötesinde ve tartı�ma kabûl 
etmez oldu�unu vehmetmekte; ve 3) Tabiat �limleri'nin her�eyi açıklamaya k�dir ol-
du�u mitos'unun yayılmasına da katkıda bulunmaktadırlar. 
 
 �lmin muhtevâsı hakkında bir takım safsata ve hurâfelerin ortaya çıkmasına 
ise, hiç ku�kusuz: 1) ders takririnin ö�renci ile hocanın ileti�imine izin vermeyen bu-
günkü �eklinden ba�ka, 2) e�itim ve ö�retimde ilim metodolojisinin ön plâna alın-
mayı�ı, 3) ilimlerin geçerlilik sınırlarını çizen Epistemoloji ile 4) ilim ile toplum ara-
sındaki ili�kilerin nasıl olması gerekti�ini inceleyen �lmî Deontoloji'nin tedris edil-
meyi�i de sebep olmaktadır. 
 
 "Bilimcilik" ideolojisi Din Sosyolojisi açısından incelenecek olursa bu ideo-
lojinin: 1) putu, 2) ruhban sınıfı, 3) âmentüsü74, 4) oligar�ik fakat evrensel bir ümme-
ti, 5) ödüllendirme ve cezâlandırma sistemleri, ve 6) kendine özgü afarozu ile tam bir 
din görüntüsünde oldu�unu söyleyebiliriz. ��te bu din yalnız �slâm ile de�il bütün 
Semâvî Dinler ile çatı�ma içinde olmayı yayılmacı siyâsetinin sâiki kabûl etmektedir. 
 
 "Bilimcilik" dininin putu Akıl'dır. Ruhban sınıfı ise bu dine gönül vermi� ilim 
adamları ve uzmanlardan olu�maktadır. 
                                                      
74  Altı îmânî umdeden olu�an bu âmentü'nün ayrıntıları için bk.: Ahmed Yüksel Özemre, �slâm'da 
Aklın Önemi ve Sınırı, 2. Baskı, s.273-276, Kırkambar Yay., �stanbul 1998. 
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Model Kavramı 
 
 �limde model, senaryo, teori kelimeleri sık sık kullanılmaktadır. Ancak bun-
ların delâlet etti�i anlamlar açık seçik bilinmezse bu durum kavram karga�asına ve 
ço�u kere de fuzûlî ve mesnetsiz tartı�malara yol açmaktadır. 
 
 Sözlük anlamıyla model: "bir �eyin taklîdi olan nesne" demektir. Öte yandan 
teori, eski Yunanca'da: gözlem, inceleme, spekülâsyon ve doktrin anlamında kulla-
nılmı� olan  theôria kelimesinden türetilmi�tir; Osmanlıca'ya nazariye diye geçmi�-
tir. 
 
 Bir nesnenin bir takım özelliklerini gözardı ederek kaba bir taklîdini ortaya 
koyan sınırlı (�ematik) bir temsiline nesnel model denir. Süleymâniye Camii'nin kib-
rit çöplerinden yapılmı� 1/200 ölçe�indeki bir modeli, ya da Arz küresinin kırtâsiye-
cilerde satılmakta olan plâstik modeli nesnel modeller için iyi örneklerdir. 
 
 Nesnel modeller, olayları açıklamak yerine, olay ve olguları zaman ve me-
kândan tasarruf ederek bütünüyle gözleme�e yararlar. Bu türlü modellerden yeni bil-
giler elde etmek mümkün de�ildir. Bunlar olsa olsa yeni tasarımlar için görgü ve il-
hâm kayna�ı olabilirler. Tabiat �limleri'ni ilgilendiren modeller nesnel de�il teorik 
modeller'dir. 
 

  Muhyiddin �bn Arabî'nin "Fütûhat-ı Mekkiye" isimli eserinde mânevî semâ-
vat hakkında takdîm etti�i75 ve bu semâvatın topografyasını çizen model objektif 
gözleme, deneye ve ölçüme tâbî tutulamadı�ı için sübjektif, ayrıca fizik-dı�ı bir âlem 
ile ilgili oldu�u için de metafizik bir model'dir. Sübjektif modeller de metafizik mo-
deller de Pozitif �limler'in ilgilendi�i modeller de�illerdir. Bu türden modeller Pozitif 
�limler'in kapsamında mütâlea edilmezler. Çünkü Tabiat �limleri: 1) objektif gözlem-
lere, ve 2) objektif olarak ölçülebilen fiziksel büyüklüklere dayanır. 

 
 Buna kar�ılık, meselâ ı�ı�ın dalgasal bir harekete dayandı�ına ili�kin "dalga 
modeli" ı�ı�ın: 1) kırılması, 2) kırınımı (difraksiyon'u) ve 3) giri�imi (enterferans'ı) 
gibi fiziksel olayları akılcı (rasyonel) bir biçimde açıklayabilen, matematiksel bir 
çerçeveye oturtulabilen ve ilk adımda uygun ve isâbetli görünen bir modeldir. 
 
 Bu kabil modellerin bir kısmı, atom modellerinde oldu�u gibi, özgün teorile-
rin kurulmasını sa�layan yol-gösterici (höristik) modellerdir. Bu modelleri matema-
tiksel bir çerçeve içinde de�erlendirmek mümkündür. Objektif bilgi üretmekte aracı 
olan bu kabil modellere ilmî modeller adı verilir. 
 
 Somut bir nesnenin ya da bir olayın, matematiksel bile olsa,  bir model aracı-
lı�ıyla temsili daima kısmî olma�a ve daima bir takım basitle�tirici kabûllere dayan-
ma�a mahkûmdur. Bu bakımdan bir model, göz önüne aldı�ı nesnenin ya da olayın 
                                                      
75  Daha sonra Dante Alighieri tarafından �lâhî Komedi isimli eserinde iktibas edilmi�tir. Bk. Miguel 
Asin Palacios, Islam and the Divine Comedy, Franck Cass, 1968. 
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bazı özelliklerine hiç itibar etmeyebilir. 
 

�nsân zekâsı gerçek bir durumu, ne yazık ki, bütün giriftli�i ile: 1) bir anda ve 
2) rasyonel (akılcı) bir biçimde  kavrayıp idrâk etmek yetene�inden yoksundur. Onun 
için ilim adamları, zorunlu olarak, kar�ıla�tıkları durumların önce kısmî ve basit 
vechelerini ve sonra da bu vecheler arasındaki ili�kileri kavrama�a çalı�arak tedricî 
bir �ekilde daha girift vechelerin kavranmasına tevessül ederler. 

 
Bunun için fiziksel gerçe�in kavramsal bir biçimde idrâk edilebilmesi bu ger-

çe�in önce pekçok niteli�inden (parametresinden) soyutlanarak idealize edilmesiyle 
ba�lar. Bu operasyonun sonucu ortaya konulan model aslında fiziksel gerçe�i de�il 
fakat gerçe�in soyut  ve kaba bir taklîdini yansıtır. 
 
Atom Modelleri 

 
 �lmî modellerin geli�mesine en güzel örnek "atom modelleri" dizisidir. Eski 
Yunan'da Selçuk'lu Leukipos M.Ö. 450 ve daha sonra da ö�rencilerinden Demokritos 
M.Ö. 430 dolaylarında maddenin sonsuzadek bölünemeyece�ini savunmu�lar ve as-
lında atom  denilen tâneciklerden olu�tu�unu ileri sürmü�lerdi76. Bunlar, atomların 
birarada toplanarak maddeyi nasıl meydana getirdiklerinin akla-yatkın bir açıklama-
sını verebilmek üzere, bazı atomların toparlak ve bazılarının da çengelli olmaları ge-
rekti�ini ve çengelli atomların da biribirlerine kar�ı gösterdikleri sempati77 ve câzi-
be(!) dolayısıyla biribirlerine çengellenmeleri sonucu katı maddenin olu�tu�unu sa-
vunmu�lardır. Bu model sıvıların olu�umunu da toparlak atomların bir araya gelip 
biribirlerinin üzerinden kaymalarıyla açıklıyordu. 
 
 Bu tasvirî model yüzyıllar boyuncu yalnızca felsefî bir fikir cimnasti�i olarak 
kaldı. XVIII. yüzyılda Dalton (1766-1844) , kimya deneylerinde vardı�ı sonuçlarda, 
maddenin gerçekten de atomlardan olu�mu� olabilece�inin ilk ilmî ipuçlarını ke�fetti.   
 
 XIX. yüzyılın sonlarında William Crookes (1832-1919) ve J.J. Thompson'ın 
(1856-1940) seyreltilmi� gazlarda vuku bulan elektrik bo�almalarıyla ilgili olarak 
gerçekle�tirmi� oldukları deneyler atoma artık bölünmez nazarıyla bakılamıyaca�ını, 
atomun da kendine has yapıta�ları bulundu�unu ve bunlardan biri oldu�una hükme-
dilen negatif statik elektrikle yüklü elektron'ların varlı�ını ortaya çıkardı. 
 
 Elektronlardan ibâret oldukları tesbit edilmi� olan katod ı�ınlarının yolları ü-
zerindeki bir maddenin  yüzeyinde birkaç atom tabakası kadar bir derinli�e nüfûz e-
debildiklerinin  ortaya çıkması da 1903 yılında Philipp Lenard'a atomun yapısının 
önemli bir bölümünün bo�luktan ibâret olması gerekti�i fikrini telkin etti. 
 
 J.J. Thompson, 1904 yılında, atomun hem negatif yüklü elektronlar ihtivâ et-
mesi ve hem de maddenin do�al olarak yüksüz olması olgusu kar�ısında atomu 
                                                      
76  Atomos eski Yunanca'da bölünemeyen demektir. 
77  Valâns elektronlarının rolü ortaya konuluncaya kadar, molekül olu�umunda,  farklı atomlar arasın-
daki sempati'nin etkin oldu�u ileri sürülmü�tür. 
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homogen ve pozitif elektrik yüklü bir küre �eklinde dü�ündü; bu pozitif yükü nötr kı-
lacak sayıda elektron, tıpkı bir üzümlü kek misâli, bu kürenin içinde gömülü bulun-
malıydı. 
 
 Aynı yıl japon Nagaoka ise atomu, etrafında elektronların dolandıkları pozitif 
yüklü bir çekirdek olarak tasavvur etmi�se de bu modeller matematiksel bir çerçeve-
ye oturtulamadıklarından yeni olayları öngörme yönünden geçerli modeller olama-
mı�lardır. 
 
 1911 yılında Ernst Rutherford (1871-1937) deneysel olarak atomun kütlesinin 
çok büyük bir kısmının pozitif yüklü bir çekirdekte toplanmı� oldu�unu tesbit etmeyi 
ba�ardı. Bunun sonucu olarak da atomu, negatif yüklü elektronların, bu elektronların 
toplam yüküne e�it fakat pozitif yüklü merkezî bir çekirdek etrafında e�merkezsel da-
iresel yörüngeler üzerinde dolandıkları minik bir Güne� Sistemi gibi bir yapı olarak 
modellendirdi. 
 
 Atom modelleri içinde ilk defa matematiksel bir çerçeveye oturtulup da hid-
rojen atomunun spektrumunu nicel olarak öngörebilen ve açıklayabilen model 1913 
yılında yayınlanmı� olan Niels Bohr Atom Modelidir. Bu model tecrübî olarak tesbit 
edilmi� bir fiziksel sâbit olan Rydberg Sâbiti'nin de�erini ba�ka fiziksel sâbitlerin 
fonksiyonu olarak teorik fakat rakkamsal ve hassas bir biçimde temin etmi� olmasıy-
la da ünlüdür. 
 
 Bu târihden sonra hassas ölçüm imkânlarının gitgide artması sonunda tecrübî 
olarak tesbit edilen ölçüm de�erleri ile Bohr Modeli'nin teorik öngörüleri arasında 
çok ufak dahi olsa da bir fark ortaya çıkınca 1915 yılında bu modelin temel kabûlle-
rini biraz de�i�tirip rafine eden Sommerfeld Modeli ortaya atılmı�, bunu 1924 de De 
Broglie (1892-1987) , 1926 da Erwin Schrödinger ve 1928 de P.A.M. Dirac'ın (1902-
1984) modelleri izlemi�tir. 
 
 Biribirlerini izleyen bu atom modelleri, her yeni kademede, Fiziksel Realite 
hakkındaki bilgimizi daha rafine etmi� ve o zamana kadar bilinmeyen bir takım olay-
ların ve ayrıntıların bilinmesini sa�lamı�lardır. Biribirini izleyen bu teorik modellerin 
tecrübe ile tahkiki, zâhirî Fiziksel Realite'nin ardında bu realiteyi ku�atan ve do�u-
ran, kolay kolay eri�ilemeyen, eri�ildi�inde de bize kendi yapısından ancak birkaç kı-
rıntı sunan bir ba�ka Realite bulundu�unu telkîn etmi�tir. Bu idrâke sâhip teorik fi-
zikçilerin ise78 Fiziksel Realite'nin ardında bulunan ve bu realitenin temeli olup onu 
ku�atan ama somut bir biçimde varlı�ını ortaya koyamadıkları (isterseniz buna, bü-
yük harfle, Gerçek ya da Hakîkat deyiniz) Realite hakkındaki ye-gâne tutumları 
böylesine a�kın (transandantal, müteal)  bir varlı�ın mevcûdiyetine �ehâdet etmek-
ten ba�ka bir �ey olmamaktadır. 
 
Senaryo Kavramı 
 
                                                      
78  Bu kabil teorik fizikçilerin sayısının ola�anüstü az oldu�unu üzülerek ifâde etmek isterim. Di�erle-
ri daha çok Teorik Fizik'deki zâhirî konularla ilgilenmeyi tercih etmektedirler. 
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 Senaryo: belirli bir zaman aralı�ı içinde sıralanan ve biribirlerine bir �ekilde 
ba�lı olan olaylar toplulu�u demektir. Epistemoloji kapsamı içinde ise senaryo: 
geçmi�te bir kere vuku bulmu� ve/veyâ her safhası hakkında tam ve kesin bilgi sâhibi 
olamadı�ımız olayların, olabildi�ince bir sebeb-sonuç ili�kisini gözeterek, nasıl olu�-
tuklarını akla-yatkın bir biçimde sıralamayı amaçlayan özel bir modeldir. 
 
 Meselâ Evren'in bir Büyük Patlama (Big Bang) sonucu do�mu� oldu�unu ve 
bu patlamadan sonraki üç dakika içinde bütün temel tânecikler ile elementlerin olu�-
mu� olduklarını anlatan ve bir dizi varsayıma dayanan Lemaître-Gamow-Weinberg 
teorisi(!) aslında akla-yatkın bir senaryodan ba�ka bir �ey de�ildir. Buna alternatif 
bir ba�ka senaryo da Hoyle-Gold-Bondi'nin farklı bir varsayım kümesine dayanan 
Evren'in Dura�an Hâl Teorisi(!)'dir. 
 
 Benzer �ekilde, kıtaların her yıl biribirlerinden uzakla�masının mekanizması-
nı açıklamayı hedef alan Alfred Wegener'in (1880-1930) Kıtaların Kayması Teorisi 
(!) de akla-yatkın bir senaryodur. 
 
 Kezâ Charles Darwin'in (1809-1882) Türlerin Evrimi Teorisi(!) de bu kap-
samda asl� bir teori de�il yalnızca bir senaryodur. 
 
 Aynı �ekilde bütün dinozorların bundan 65 milyon yıl önce pekçok hayvan ve 
bitki türüyle birlikte Dünyâ sahnesinden silinip gitmi� olmalarının akla-yatkın bir a-
çıklamasını amaçlayan Volkanik Âfet varsayımına dayalı olaylar zinciri de Semâvî 
Âfet79 varsayımına dayalı olaylar zinciri de bu anlamda ve aynı sonucu açıklamaya 
yönelik olarak geli�tirilmi� olan ve gerçe�i yansıttı�ını ispat etmenin de reddetmenin 
de mümkün olmadı�ı yalnızca iki ayrı senaryodur. 
 
 Bir teorinin isâbetli olmasının kriteri gözlem ve deneylere uygunlu�udur. 
Gözlem ve deneyler teorinin mîhenk ta�ıdır. Ancak senaryoları bu kritere tâbî tut-
mak mümkün de�ildir. Bundan dolayıdır ki aynı bir olayı, gözlem ve deneye uygun-
luk açısından de�il de akla-yatkınlık açısından açıklayabilen birden fazla alternatif 
senaryo üretmek mümkün olmaktadır. 
 
Modellerin ve Senaryoların 
Epistemolojik Muk�yesesi 
 
 �lmî model ile senaryo arasında mâhiyet ve i�lev açılarından benzerlikler ve 
belirgin farklar vardır. Her ikisi de bazı olgu ve olayları açıklamayı hedef almaları 
açısından bir benzerlik arz etmektedirler. �lmî model daima matematiksel bir teorinin 
temelidir. Senaryonun matematiksel bir teorinin temeli kılınması her zaman mümkün 
de�ildir. �lmî modeller aracılı�ıyla açıklanan olaylar: 1) tekrarlanabilen ve 2) aynı 
�artlar altında (yâni kontrol altında) tekrarlandıkları zaman da aynı sonuçları veren 
olaylardır. Senaryolar aracılı�ıyla akla-yatkın açıklaması hedeflenen olaylar ise ço�u 
kere tekrarlanabilir olaylar de�ildir ya da tekrarlansalar bile bunun hem kısa bir za-
                                                      
79  Bu iki senaryonun ayrıntıları hakkında bilgi almak için bk.: Ahmed Yüksel Özemre, Model, Senar-
yo ve Teori, Felsefe Dünyası, sayı: 16, Yaz 1995. 
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man süresi içinde ve hem de gözlemcinin kontrolü altında vuku bulması mümkün 
de�ildir. 
 

 
Bu bakımdan senaryolar, Epistemoloji açısından, 

Tabiat �limleri'nin kapsamı içinde de�ildirler. 
 

Bunlar, sonuçları sübût bulmamı� bir takım 
akla-yatkın spekülâsyonlardır, o kadar! 

 

 
Senaryolara gereken önem ancak bunların mâhiyetlerine vâkıf olan ilim a-

damları tarafından verilmelidir. Bunları: 1) ilmî sonuçlarmı� gibi telâkki etmek, 2) 
takdîm etmek ve 3) Kur'ân'ın tefsirinde malzeme etmek ancak i�in künhüne vâkıf ol-
mayan nâehil kimselerin isâbetsiz bir hevesinden öteye gidemez. 
 
 �lmî modeller K.R.Popper anlamındaki Yanlı�lanabilirlik Kriteri'ne uyarlar; 
yâni ilmî modellerin sonuçlarını yanlı�layabilmek (tekzib edebilmek) üzere her za-
man bir yol-yordam bulmak ve modeli bu yolla tahkik etmek mümkündür. Modelle-
rin ilmî olmak vasıfları bu kritere uymalarıyla sübût eder. 
 
 Buna kar�ılık senaryoların açıklamayı amaçladıkları olaylar bir ya da birden 
fazla kere vuku bulmu� olsa bile, aralarındaki zaman farkının genellikle medeniyet 
târihinden daha uzun olması hasebiyle senaryoları bu kabil bir kritere tâbî tutmak 
mümkün de�ildir. Meselâ Evren'ın biribirini izleyen geni�leme ve büzülme safhala-
rından olu�an  bir târihe mahkûm oldu�unu öngören ve her safhaya da birkaç onmil-
yar yıllık bir ömür biçen senaryo i�te böyledir. 
 
 �lmî modeller varsayımlardan hareket ederek sonuçlar çıkartılmasına, ve çı-
kan sonuçların da deney ve gözlemlerin mîhenk ta�ına vurulmasına müsait akılcı 
(rasyonel) yapılardır. Senaryolar ise genellikle deney ve gözlemlerin mîhenk ta�ına 
vurulması mümkün olmayan, akılcı de�il akla-yatkın yapılardır. 
 
 �lmî modeller  evrimle�meye müsait olup bu bakı� açısından da dinamik bir 
niteli�e sâhiptirler. Bu modellerin yerlerini yeni ve daha geli�mi� modellere terk et-
melerinde, öngördükleri sonuçların gözlem ve ölçümlerle uyu�maması kadar yeni o-
layları açıklamaktan âciz kalmaları da rol oynar. 
 
 Oysa, yukarıda da açıklanmı� oldu�u gibi, senaryoları deney ve gözlem kıs-
taslarına vurmak hemen hemen imkânsızdır. Bu bakımdan senaryoların evriminden 
söz etmek abestir; bu bakımdan da statik bir nitelikleri vardır. 
 
 �lmî modeller belirli olayları açıklamak konusunda tektirler. E�er aynı olay 
dizisini açıklamak iddiasında olan iki farklı ilmî model varsa, gözlem ve deneyler bu 
ikisi arasında birinin elenmesi için kesin kriterdir. Fakat senaryo söz konusu oldu-
�unda, aynı bir olay dizisini biribirlerinden tamâmen farklı senaryolarla akla-yatkın 
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bir biçimde açıklamak mümkün oldu�u gibi bu senaryolardan birini di�erine tercih 
ettirecek kesin bir ilmî kriter bulmak da her zaman mümkün de�ildir. Ayrıca "Ev-
ren'in Büyük Patlama Teorisi(!)" ya da Darwin'in "Türlerin Evrimi Teorisi(!)" gibi 
bazı senaryolar ilk olayın sebebinin ne oldu�unu ilmî ya da hiç de�ilse akla-yatkın 
bir açıklamasını temîn etmekten de âcizdirler. 
 
 Yanlı�lanabilmesi için bir yol-yordamın bulunması mümkün olmayan senar-
yolar ve teoriler(!?), hayâl ve ilgiyi tahrik eden bütün câzibelerine, hattâ bütün ilmî 
ve allâmece görüntülerine ra�men, sâdece: 1) spekülâtif, ve dolayısıyla da 2) temsil 
ettikleri bilginin de�eri açısından (yâni epistemolojik açıdan) da zayıf olan bir fikir 
cimnasti�i ürünleridir. 
 
 Yanlı�lanabilmeleri de do�rulanabilmeleri de mümkün olmadı�ı için bunlara, 
genellikle, ya derin bir îmanla inanılmakta ya da hiç inanılmamaktadır. Bu kabil tu-
tumlar ise, hiç �üphesiz, objektif ve ilmî tutumlar de�ildir.   
 
�spat ve Tahkik 
 
� Bir önermenin (kaziyye'nin) gerçe�e uyup uymadı�ının 1) iknâ edici ve 2) 
objektif delîllerini ortaya koyup bir hükme ba�lamaya tahkik (verification) denir. 
E�er söz konusu olan önerme, meselâ Matematik ya de Rasyonel Mekanik gibi, sa�-
lam bir aksiyomatik80 üzerine in�â edilmi� ise bu önermenin tahkikine ispat adı veri-
lir. Bu anlamdaki ispat mantık kurallarına dayanır. E�er mantık kurallarından biri ya 
da göz önüne alınan meselenin (söz konusu aksiyomlarla çeli�meyen) varsayımların-
dan biri göz ardı edilirse ispat bâtıl (yâni bo�, beyhûde, yanlı�, gerçek-dı�ı, çürük) o-
lur. Bundan dolayı böyle bir ispata kalkı�an bir kimse bu ispatın yalnızca kademele-
rinin eksiksiz bir biçimde icrâ edilip edilmedi�ini de�il aynı zamanda mantıksal bir 
hatâ yapılıp yapılmadı�ını ve aksiyomları ile varsayımlarının ihmâl edilip edilmedi-
�ini de sürekli kontrol etmek zorundadır. �� bununla da sınırlı de�ildir. �stidlâlî ilim-
lerde her önermenin ispatı için ispatı yapanın sezgisine ve yaratıcı hayâl gücüne da-
yanan farklı metotların uygulanması da mümkündür. Bunların, sonucu elde etmede 
büyük a�ırlıkları vardır. Kimi metotlar tamâmen kısır iken di�erleri sonuca uzun ve 
dolambaçlı yollardan eri�irler. Önemli olan yalnızca sonuca ula�tıran isâbetli bir me-
tot uygulamak de�il aynı zamanda sonuca en kısa yoldan eri�en (zarif) bir metodu 
bulup uygulamaktır81. 
 
 Tabiat �limleri söz konusu oldu�unda ise, bir önermenin gerçe�e uyup uyma-
dı�ının mîhenk ta�ı gözlem ve deneydir. Fizik'te bir teorinin matematiksel olarak 
(yâni niceliksel olarak) öngördü�ü bir büyüklü�ü istidlâl ederken hiçbir formel yanlı� 
                                                      
80  Aksiomatik (Belit Dizgesi): ister apaçık do�ru oldu�u kabûl edilsin, isterse do�rulu�u gösterilemez 
olsun: 1) istidlâlî bir disiplinin temeli olarak vaz edilen, 2) biribirleriyle çeli�kili olmayan, ve 3) ispa-
tının gerekmedi�i kabûl edilen temel önermeler takımı. Meselâ Euclides (Öklit) geometrisinin teme-
lindeki aksiyomlar gibi. 
81  Meselâ 2-de�i�kenli lineer bir cebrik denklem sisteminin çözümünü eliminasyon metoduyla kolay-
ca bulmak mümkündür. Ancak, de�i�kenlerin sayısı iki de�il de meselâ 8 olsa bu metot çok uzun ve 
zahmetli hesaplara yol açar. Bu takdirde sistemi Determinantlar Teorisi metotlarıyla çözmek hem da-
ha kolay, hem de daha zarif ve hem de daha estetik bir çözüm tarzı te�kil eder. 
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yapılmamı� olabilir ama teorinin dayandı�ı teorik model Tabiat'ın gerçe�i ile tam 
tamına çakı�mıyorsa (ki bu zâten mümkün de�ildir) gözlem ve usûlüne uygun olarak 
(yâni isâbetli bir metodoloji çerçevesinde) yapılan deneyler bu sonucu eninde sonun-
da yalanlayacaklar ve daha geli�mi� bir modelin ihdâsına yol açacaklardır. 
 
 �u hâlde bir önermenin isâbetli ve gerçe�e uygun olup olmadı�ını tahkik e-
derken uygulanacak olan metodun ve bu metodu uygulama tarzının önemi â�ikârdır. 
Tabiat �limleri'nin dı�ında kalan konularda yukarıda söz konusu edilen metotlar çok 
kısıtlı olarak uygulanabilirse de bu konularda delîl adı altında ortaya konulanların 
üzerinde hiçbir �üphe olmamasını temin etmek her zaman mümkün de�ildir. 
 
 Gerek hukûkî gerekse târihî konularda bir iddianın gerçe�e uygunlu�u hak-
kında ileri sürülen delîllerde ise Pozitif �limler'deki gibi bir objektiflik aramak ço�u 
kere beyhûdedir. Bu konularda ki�ilerin tanıklıklarının samimîyetini tesbit etmek her 
zaman mümkün de�ildir. Ayrıca, delîl olarak ileri sürülebilecek olan evrâkın da ses 
ya da video bantlarının da, bugünkü ileri teknoloji sâyesinde, düzmece senaryolarla 
gerçek süsü verilerek manipüle edilmeleri ya da düpedüz belirli bir amaca uygun ola-
rak îmâl edilmeleri de maalesef mümkündür. 
 
 Bu hususlar göz önünde tutulduklarında, Pozitif ilimlerin dı�ındaki (hukûk, 
târih, siyâset, sosyoloji, fıkıh, tasavvuf, psikoloji, vb ... gibi) konularda tahkik meto-
dolojisinin, Pozitif �limler'inkine oranla; 1) son derece zayıf, 2) sübjektif ve 3) güve-
nilmez oldu�u ortaya çıkmaktadır. 
 

Bu durum, bu kabil konularda: 1) her meselenin niçin pekçok antitezinin de 
rahatlıkla ortaya atılabildi�ine, 2) bunları savunanların da niçin objektif de�il de fa-
natik bir biçimde sübjektif olduklarına, ve 3) savundukları tezi bir îman meselesi hâ-
line ircâ ettiklerine ı�ık tutmaktadır. 
 
 Buna somut bir misâl vermek gerekirse, Hz. Peygamber'in vefâtından sonra 
hilâfet meselesi konusunda �iîlerin delîl olarak gösterdikleri hadîsleri sünnîlerin ka-
bûl etmemesini gösterebiliriz. Bunun sebebi hadîslerin tahkik metodolojisinin, objek-
tifli�e de�il: 1) itimada lâyık olduklarına inanılan hadîs râvilerine dayanması ve 2) 
bu râvîlerin, ya da hadîsin bizzât kendinin mevzu hadîs (düzmece hadîs) oldu�u iddi-
asıyla reddedilebilmeleridir. 
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Zihinsel Nesnelerin 
Olu�umu 
 
 Mantıksal, matematiksel, fiziksel ve benzeri nesneler ontolojik olarak farklı 
temellere dayanmakta ve bunların temsilleri zihnimizde kavram hâlinde olu�madan 
bizim Fiziksel Âlem'i tanımamız da mümkün olmamaktadır. Buna göre zihnimiz 
"söz konusu nesnelerin temsiller olarak yansıdıkları" bir kap vazifesi görmektedir. 
   
 Ancak bu yansıma üç boyutlu fiziksel nesnelerin iki boyutlu temsillerinin ay-
nada olu�ması gibi bir yansıma de�ildir. Dikkat edilmesi gerekir ki aynaya, yalnızca 
ve yalnızca, var olduklarına hislerimiz aracılı�la hükmetti�imiz nesneler yansımak-
tadır. Oysa, zihnimizde olu�an, farklı ontolojik kökenli nesne kategorilerinin temsil-
leridir. Meselâ farklı gök cisimlerinin zihnimizde olu�turdukları temsillerin kümesi 
ile farklı görevlerle yüklenmi� meleklerin zihnimizde olu�turdukları temsillerin kü-
mesi gibi farklı ontolojik kökenli nesne kategorilerinin temsillerinin olu�turdu�u 
farklı kümeler, zihnimizde, biribirlerinden ba�ımsız olup kendi içlerinde de dinamik 
bir yapıya sâhip bulunmaktadırlar. 
 
 Her biri birer zihinsel nesne  olan bu temsillere sâhip çıkan Akıl bunlar ara-
sında dinamik tek�büliyetler be ba�ıntılar kurmaktadır. Bu tek�büliyetler ve ba�ıntı-
lar sonucu Muhayyele (hayâl gücü), yaratıcı vasfıyla yepyeni ba�ka zihinsel nesneler 
üretebilmektedir. Sezgi ise Muhayyele'yi mümkün ürünlerinden yalnızca belirli bir 
tânesini üretme�e yönlendiren yetenektir. 
 
 Birkaç somut örnek vermek gerekirse: 1) Merkür gezegeninin yörüngesinde 
gözlenen ve evrensel çekim k�nûnuna dayanarak do�rudan do�ruya bir açıklaması 
bulunmayan  bir takım pertürbasyonların (yâni evrensel çekim yasasından sapan ha-
reketlerin) sebebi olarak varsayılmı� olan (yâni Muhayyele'nin üretti�i) Bilinmeyen 
Gezegen de, 2) beta bozunumunda gözlenen "Enerji Korunumu �lkesine aykırı" du-
rumları bu ilke ile ba�da�tırabilmek üzere varsayılmı� olan (yâni Muhayyele'nin üret-
ti�i) Nötrino da bu kapsamda ve ilk adımda birer zihinsel nesne  olu�turmaktadırlar. 
 
 Böyle bir zihinsel nesnenin üretilmesini motive eden ise Fiziksel Gerçeklik 
endî�esi de�il fakat, birinci hâlde: Nedensellik �lkesi'nin muhafazası endî�esi; ikinci 
hâlde de: Enerjinin Korunumu �lkesi'nin muhafazası endî�esidir. 
 
 �imdi mesele: 1) zihnimizde olu�an bu yepyeni zihinsel nesnelere objektiflik 
                                                      
82  Kur'ân-ı Kerîm ve Tabiat �limleri (Tenkidî Bir Yakla�ım) ba�lıklı kitabımda yayınlanmı�tır (Fur-
kan Yayınları, Üsküdar 1999). 
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kazandırmanın mümkün olup olmadı�ı, yâni bu nesnelerin zihnimizdeki temsillerinin 
sâdık bir biçimde ba�ka zihinlere de yansıtılmasının mümkün olup olmadı�ı, ve 2) 
e�er bunlara objektiflik kazandırılabilirse bu objektifli�in sınırlarının ne olaca�ıdır. 
 
 Muhayyele'nin bir ürünü olan zihinsel bir nesnenin objektifle�tirilmesi süreci-
ne misâl olarak enerji kuvantumu kavramına nasıl bir objektif içerik kazandırılmı� 
oldu�una bir göz atalım. 
 
 Fizik'de Kara Cisim diye, üzerine dü�en bütün radyasyonları so�uran cisme 
denir. XIX. yüzyılın sonlarına do�ru fizikçiler kara cismin, bu �artlar altında, yayın-
layaca�ı radyasyonun spektrumunu, yâni yayınladı�ı enerjinin yayınladı�ı radyas-
yonların frekansına (ya da dalgaboyuna) ba�lı olarak de�i�imini teorik olarak hesap-
lamak istediler. Bunun için de kara cismi olu�turan atomları  birer harmonik osilâtör 
gibi telâkki eden ve yayınlanan radyasyonları bu harmonik osilâtörlerin titre�im fre-
kansına ba�layan basit bir teorik modelden hareket ettiler. Fakat elde ettikleri mate-
matiksel sonuçların maalesef hiç biri deneylerin vermekte oldu�u sonuçlarla tamı 
tamına uyumlu olmadı. 
 

1900 yılında Max Planck, meseleyi tersinden ele alarak, deneylerin ortaya 
koydu�u enerji da�ılım fonksiyonu �eklindeki bir da�ılımın teorik olarak da elde edi-
lebilmesi için söz konusu teorik modelin temel varsayımlarında ne gibi de�i�iklikler 
yapılması gerekti�ini ara�tırdı. Büyük hesap kolaylı�ı sa�ladı�ı için harmonik 
osilâtör varsayımını muhafaza etti. Fakat e�er kara cismin enerjiyi, o zamana kadar 
bütün fizikçilerin kabûl etmi� oldukları gibi, sürekli bir biçimde de�il de sonlu ve sı-
nırlı parçalar (lâtincesi: quantum), enerji kuvamtumları hâlinde yayınladı�ı kabûl 
edilecek olursa teorik olarak elde edilen da�ılım fonksiyonunun deneylerin verdi�i 
ile tam bir uyum içinde oldu�unu gösterdi. 

 
Max Planck'ın bu ara�tırması Fizik ile ilgisi olmayan, sâdece ve sâdece ma-

tematiksel bir biçim ara�tırmasıydı ve sonuç enerjinin sürekli olarak de�il de süreksiz 
bir biçimde  yayıldı�ını kabûl etmekle gerçekle�ebilmi�ti. XX. yüzyılın ba�ında bir 
fizikçi için enerjinin süreksiz bir biçimde yayıldı�ı fikri asl� kabûl edilir bir �ey de-
�ildi. Zâten Planck da bu varsayımını, önceleri, Fiziksel Realite'ye tek�bül etmeyen 
bir matematik hilesi olarak kabûl etmi�ti. 

 
Enerji kuvantumu, ontolojik kökeni itibariyle: 1) Max Planck'ın zihninde o-

lu�mu� olan, 2) E = hν �eklindeki matematiksel bir ba�ıntı ile de tanımlanabilen, 3) 
bir zihinsel nesne idi. Fakat gerek enerji ve gerekse frekans kavramlarıyla 
irtibatlandırılması yönünden de fiziksel bir niteli�i varmı� görünümündeydi. 

 
Enerji kuvantumunun zihinsel bir nesne oldu�unun gözardı edilerek tıpkı di-

�er somut fiziksel nesneler gibi muameleye tâbî tutulmasını sa�layan ilk ilim adamı 
Albert Einstein'dır. Einstein Fotoelektrik Olayı'nın mâhiyetini açıklayan teorisini ku-
rarken enerji kuvantumundan ba�ımsız bir fiziksel nesne imi� gibi yararlanarak Fo-
toelektrik Olayı'nı enerji kuvantumu kavramıyla izah etmi� ve onun her fizikçinin 
zihninde aynı temsili haiz olan fiziksel bir nesne olarak objektifle�tirilmesini sa�la-
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mı�tır. 
 
Böylece, dı�ımızdaki âlemde hislerimizin aracılı�ıyla idrâk etti�imiz fiziksel 

nesnelerin zihnimizdeki temsilleri yanında: 1) Akl'ın, Muhayyele'nin ve Sezgi'nin or-
tak giri�imleriyle do�rudan do�ruya zihnimizde olu�an; 2) kendilerini, gene zihni-
mizde fiziksel bir içerikle donattı�ımız; 3) kendilerinin dı�ımızdaki âlemde de fizik-
sel realiteleri oldu�una inandı�ımız; 4) bu özelliklerin olu�turdu�u tasavvurun yanlı� 
anla�ılmaya yol açmayacak sâdık bir tarzda (yâni objektif bir biçimde) ba�kalarının 
zihinlerine de yansıtılabilen zihinsel nesneler'in de var olduklarını göstermi� bulun-
maktayız. 
 
Fizik Tüm Evren’e Kavramsal 
Bir Filtrenin Ardından Bakar 
 
 Pozitif �limler'in Epistemoloji'sini bilmeyenler bu ilimleri, genellikle, Tabiat-
'ın her sırrını açıklama�a k�dir sanarlar. Benzer �ekilde, Pozitif �limler'in kendilerine 
özgü teknik terimlerinin semantik yanını bilmeyenler de bunların yalnızca lûgat mâ-
nâlarına bakarak nice efsâneler imâl etmi�lerdir! Pekçok kimse de II. Bölüm'de açık-
lanmı� olan teori, model, senaryo ve spekülâsyon arasındaki farkları idrâk edemedik-
lerinden bunları biribirlerine karı�tırmakta, senaryo ve spekülâsyonları sübût etmi� 
(yâni pozitif) bilimsel sonuçlar olarak telâkki etmek vehmiyle oyalanıp durmaktadır-
lar. 
 
 Ço�u kere, sayıların ve Öklit (Euklides) Geometrisi'nin basit �ekillerinin (yâni 
aritmetik ve geometrik nesnelerin) fiziksel âlemdeki gözlemlerimizin yol açtı�ı so-
yutlamalar olduklarından ya da, tümüyle zıt bir yol izlenerek, bu soyut kavramların 
fiziksel âlemde e�yâyâ yakı�tırılan (tek�bül ettirilen) felsefî anlamdaki bazı âraz ara-
cılı�ıyla temsil edildiklerinden söz edilir. 
 
 Matematik de insan aklının, bu kapsamda, bu soyut nesnelerden ve iyi tanım-
lanmı� ba�ka matematiksel ve mantıksal kavramlardan hareketle in�â etti�i zihinsel 
bir yapıdır. 
 
 Bununla beraber bizler bu fiziksel âlemde, tasarlanıp objektif olarak algılana-
bilecek bütün matematiksel nesnelerden ancak sınırlı sayıdaki bazılarının temsillerini 
te�his ve tesbit edebilmekteyiz. Bu temsiller'in (röprezantasyon’ların), matematiksel 
nesnelerin kavramsal asılları'na ne derecede sâdık oldukları ise pekçok kavramsal 
tuzak içeren ve Pozitif �limler'in kapsamı dı�ında kalan açık bir felsefî problemdir. 
Ancak, fiziksel âlemde  ke�f ve te�his etti�imiz bu temsiller ile bunların i�âret ettikle-
ri kavramsal nesneler arasında hiç bir ontolojik özde�lik ba�ıntısı mevcûd de�ildir. 
 
 Bunların arasındaki tek ba�ıntı, yalnızca, biri fiziksel di�eri ise kavramsal ol-
mak üzere biribirlerinden tümüyle ayrı iki âleme ait, ve arakesit cümleleri de bo� bir 
cümle olan iki cümle arasında hayâl ve sezgi yeteneklerimizin güçlendirdi�i aklımı-
zın vaz etti�i belirli bir tek�büliyet (yakı�tırma) ba�ıntısıdır. 
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 E�er fiziksel âlemde ke�f ve te�his etti�imizi, ya da fiziksel âlem tarafından 
bize telkin edildi�ini sandı�ımız matematiksel nesnelerin haiz oldukları kavramsal 
varlık ile bu nesnelerden bazılarının fiziksel âlemdeki temsillerinin haiz oldukları fi-
ziksel varlık arasında bir özde�lik ba�ıntısının mevcûd oldu�u iddia edilecek olursa 
böyle bir iddia, yalnızca, nesnel dayana�ı olmayan bir vehimden ibârettir, o kadar! 
 
 Gerçekçi olmak gerekirse, Ontoloji açısından da Mantık açısından da, Mate-
matiksel Realiteler ile Fiziksel Realiteler arasında "bire-bir bir tek�büliyet"in var 
oldu�unu savunmanın imkânı yoktur. 
 
 Fiziksel âlemin tasvîri için matemati�in ancak pek sınırlı bir kısmı bugün bol 
bol yetmektedir. Gerçekten de fiziksel âlemin önemli bir bölümünün matematik dili 
aracılı�ıyla tasvîri, yâni fiziksel âlemdeki olayların matematik aracılı�ıyla ifâde e-
dilmesi, matematiksel modeller ve �emalar çerçevesi içinde ve, ba�langıç ve sınır-
de�er �artlarıyla belirlenmi� olan, bir dizi kısmî türevli diferansiyel denklemler aracı-
lı�ıyla gerçekle�tirilir. Fakat söz konusu olan bu denklemlerin tipleri de, sayıları da 
sınırlıdır. Hâlbuki, bunun tersine, hiç bir gerçek fiziksel olaya tek�bül etmeyen son-
suz sayıda kısmî türevli diferansiyel denklem yazmak mümkündür. 
 
 Fizi�in, Einstein'dan önce dahi, bir geometri dili aracılı�ıyla yeniden formüle 
edilmesine dair bazı denemeler olmu�sa da bunun en hayranlık uyandırıcı ve en ba�a-
rılı örne�i Einstein'ın 4-boyutlu bir Riemann uzayını temel alarak in�a etti�i Rölâtivi-
te Teorileri'dir. Ama bu teoriler tüm Fizi�in geometrile�tirilmesi için ideal ve eksik-
siz bir çerçeve olu�turmamaktadır. Nitekim, bugün için: 

 
1) 1)    4-boyutlu Riemann uzaylarına mahsus geometrinin dili'nin 

çerçevesi: Evren'in matematiksel bir global modeli için; 
2) 2)    N sıfırdan farklı bir tam sayı olmak üzere, 6N-boyutlu faz u-

zayı dili'nin çerçevesi: �statistiksel Mekanikler için; 
3) 3)    sonsuz boyutlu Hilbert uzaylarının dili'nin çerçevesi: 

Kuvantum Teorisi için;  
4) 4)    kesirli boyutlu Fraktaller uzayı dili'nin çerçevesi ise: madde-

nin kaotik davranı�ının matematiksel tasvîrleri için  
 
uygun birer zemin olu�turmaktadırlar. Buna kar�ılık Evren'in büyük ölçekteki yapı-
sının tasvîri için sonsuz boyutlu Hilbert uzaylarının dilinden, ya da fraktallerin tasvîri 
için 4-boyutlu Riemann uzayının dilinden medet umarak bunlardan yararlanma�a 
kalkı�mak yersiz ve isâbetsiz oldu�u kadar kısırdır da! 
 
 Farklı optik araçlar aracılı�ıyla incelenen nesneler ile farklı matematiksel 
araçlar aracılı�ıyla tasvir edilen fiziksel alanlar arasında bir kar�ıla�tırma yapmak 
mümkündür: 
 
              �ncelenen Nesne                                      Optik Araç 
                Virüsler........................................... Elektron mikroskopu 
 Mikroplar........................................ Optik mikroskop 
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 Küçük yazı...................................... Büyüteç 
 Uzaktaki nesneler........................... Dürbün 
 Gökyüzü.......................................... Teleskop 
 
          Tasvir Edilen Fiziksel Alan                           Matematiksel Araç 
 Kuvantum Fizi�i............................. Sonsuz boyutlu Hilbert Uzayları 
 �statistiksel Fizik............................. 6N-boyutlu faz uzayı 
 Spinler............................................. Buçuklu boyutlu spinör uzayları 
 Kaotik yapılar................................. Kesirli boyutlu uzaylar 
 Maddesel tâneci�in 
  klâsik mekani�i.............................. 3-boyutlu Öklit (Euclides) Uzayı 
 Özel Rölâtivite Teorisi.................... 4- boyutlu öklidimsi uzay 
 Genel Rölâtivite Teorisi.................. 4- boyutlu Riemann Uzayı 
 Süper Sicim Teorisi........................ 26-boyutlu uzay 
 
 Bu basit gözlemlerden çıkarılan çok önemli sonuçlar �unlardır: 
 

1) 1)    Tabiat'ın, varlı�ının mâhiyeti dolayısıyla, kendisinin fiziksel tasvîrine 
yarayacak bir zâtî geometrisi (yâni bütün fizik olaylarının aynı bir geo-
metrinin diline tercüme edilmesini sa�layan tek ve evrensel bir geometri-
si) yoktur ya da Matematik �imdiye kadar böyle bir aracı ortaya koyama-
mı�tır. 

2) 2)    Kezâ, görünü�e bakılacak olursa, Tabiat kendi fiziksel tasvîri için 
böyle tek ve birle�tirici bir geometriyi zorunlu da kılmamaktadır. Bu kabil 
bir geometrinin el altında bulunması yalnızca teorik fizikçilerden kaynak-
lanan bir idealdir. 

3) 3)    Akıl, fiziksel âlemin matematiksel kısmî tasvîrleri için, farklı ve uy-
gun pekçok geometri in�â etme�e muktedirdir. 

 
 Fiziksel âlemi yeni ba�tan formüle etme�e yönelik geometrik bir model, fi-
ziksel âlemin reel olgularının cümlesi'ni bu olgulara "tek�bül eden" (yakı�tırılan) uy-
gun bir kavramsal terimler cümlesi'ne çevirecek (tercümesini yapacak) olan uygun 
bir dil olu�turur. Bununla birlikte: "Traduttore traditore!" yâni "Her tercüman (met-
nin anlamına, rûhuna hıyânet eden) sadâkatsiz bir hâindir" �eklindeki bir italyan ata-
sözünü de hiç bir zaman unutmamak lâzımdır. 
 
 Aslında matematik, tıpkı di�er bütün diller gibi, bilgi ve veri ileti�imi için 
kullanılan bir dildir; ama ola�anüstü zengin bir dildir. Fiziksel âlemi matematik ara-
cılı�ıyla tasvîr etmek, anlatmak, ifâde etmek ise tıpkı 29 harflik lâtin alfabesiyle ifâ-
de edilip yazılabilen Türkçe'nin 40.000 monogramlık Çin alfabesine transkripsi-
yon’unu yapmak gibidir. E�er böyle bir i�lem yapılacak olursa, böyle bir transkripsi-
yonun ortaya çıkaraca�ı muhtemel ses, anlam ve kavram kaymalarını Türkçe'ye özgü 
kusurlarmı� gibi vehmetmemek ve bu kusurları transkripsiyonun sebeb oldu�u de-
formasyonlar olarak te�his ve idrâk etmek gerekir. 
 
 Fiziksel Realite'yi, matemati�in sembollerine transkripsiyonunu yapmak sû-
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retiyle idrâk etmeyi denedi�imizde kar�ıla�tı�ımız durum da buna benzemektedir; ve 
bu gözlemden çıkarılması gereken bir yı�ın hisse vardır. Bir örnek olmak üzere Dört 
Temel Kuvvetin Büyük Birle�ik Alan Teorisi'ni göz önüne alalım. Yâni istiâre (meta-
for) yoluyla ifâde etti�imizde: "Acabâ nasıl bir geometrik model ortaya koyalım ki 
bu modelin olu�turdu�u filtre'nin ardından bu farklı dört kuvvetin alanlarına baktı-
�ımızda bunların renklerinin(!) arasındaki farklar ortadan kalkmı� ve hepsi de aynı 
bir renkte birle�mi� olsun?" sorusuna uygun bir çözüm arayalım. 
 
 Buna uygun geometrik dil'in hâle göre 26-boyutlu ya da 11-boyutlu bir geo-
metrinin dili olarak tecellî etmesi, dikkat etmek gerekir ki, fiziksel reel uzayın varlık 
açısından (yâni ontolojik temelde) gerçekten de bu sayıda  boyuta sâhip olmasını ge-
rektirmez. Zîrâ gerçekte, fiziksel ve dolayısıyla da elle tutulur somut uzayın üç ve 
yalnızca üç boyuttan daha fazla bir boyutu olmadı�ı olgusu sezgimizin ve bilincimi-
zin (red ve inkâr edemeyecekleri) do�rudan do�ruya verileridir. 
 
 Ayrıca her filtrenin realiteyi deforme eden ve realitenin görüntüsüne, renk ve 
�ekilleri orijinaline göre az ya da çok de�i�ik bir ba�ka görüntü yerle�tiren bir araç 
oldu�unu da iyi idrâk etmek gerekir. 
 
 Nasıl ki Mantık'da kıyas, nesnelerin Ontolojik Realite'sinden tümüyle haber-
siz bir kalıp ise fiziksel âlemin matematiksel tasvîrinde kullanılan geometrik model-
lerin dili de fiziksel âlemin Ontolojik Realite'sinden habersiz bir kalıptır. Üstelik bu 
dil Ontolojik Realite'yi kendine has bir takım metaforlar83aracılı�ıyla farklı bir bi-
çimde yansıtmaktadır da. ��te bu kabilden metaforlara dayanan tasvîr de bakı� açısı 
ya da  yorum adını almaktadır. 
 
 Kısaca ifâde edilmek gerekirse: fiziksel âlemin matematiksel tasvîri Fiziksel 
Realite'ye (sırf bu tasvîrin çerçevesini olu�turan geometrik dilin gere�i olarak) onto-
lojik düzeyde sâhip olmadı�ı bir takım önüne geçilmez ve fiktif (yâni hayâlî) ârazlar 
tekaabül ettirmekte (yakı�tırmakta) ve bu fiktif ârazların da Fiziksel Realite'nin onto-
lojik dayana�ı haiz olan bir vechesini olu�turdu�u yanılgısına da rahatlıkla yol aça-
bilmektedir. 
 

* * * 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

                                                      
83   Metafor: istiâre. 
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 Ocak 1985'de Türkiye Atom Enerjisi Kurumu (TAEK) Ba�kanlı�ı'na atandı-
�ım zaman Ba�kan Yardımcılarının dikkatime sunmak istedikleri âcil dosyalardan bi-
ri de Çekmece Nükleer Ara�tırma ve E�itim Merkezi'ndeki (ÇNAEM) reaktör binâ-
sının tahkimi meselesiydi. Bana, Orta Do�u Teknik Üniversitesi'nden bir jeolog do-
çentin TAEK'e sunmu� oldu�u bir raporda: 1) altı yıl sonra 1991'de �stanbul'da bü-
yük bir deprem olaca�ının bildirilmekte, 2) bu depremde reaktör binâsının yıkılaca�ı 
ve bunun sonucu olarak da etrafa radyasyon yayılaca�ı senaryosunun geli�tirilmekte, 
3) bu binânın mutlaka tahkim edilmesi gerekti�inin ifâde edilmekte, 4) bu tahkimâtın 
yakla�ık 450.000.000 TL (yâni doların 525 TL de�erinde oldu�u o târihteki yakla�ık 
850.000 dolar ya da bugünün parasıyla 425 milyar lira) tutarındaki bir masrafla ya-
pılabilece�ine, ve 5) böyle bir tahkimâtın Dünyâ'da ilk ve tek olaca�ına dikkat çeki-
lerek bunun Türkiye için kaçırılmaması gereken bir fırsat oldu�unun da vurgulan-
makta oldu�u hakkında bilgi verildi. 

 

 Doçentin bu hayâl geni�li�inden ve kuruntusundan etkilenmi�84 olan Kurum 
elemanları böyle bir tahkimâtın bir an önce yapılması hakkındaki kendi vehimlerini 
de bana yükleme�e çalı�tılar. Ben ise �u hususlarda onlardan bilgi istedim: 1) Doçent 
bu raporu �dâre'nin iste�i üzerine mi yazmı�tır?, 2) Doçent'e reaktör binâsının in�aa-
tına ba�lanmadan önce yapılmı� olan zemin dayanıklılı�ı testlerinin sonuçları ile bi-
nânın stati�inin hesapları verilmi� midir? 3) Doçent altı yıl sonra 1991'de �stanbul'u 
bu derecede etkileyecek olan depremi neye dayanarak öngördü�ünün bilimsel kanıt-
larını takdîm etmi� midir? 

 

 Bu soruların cevapları hep "Hayır!" oldu. Bu durumda  söz konusu raporun 
müellifinin "kendi kendine gelin-güvey oldu�u" ve bir depremin bilfarz vukuunda 
"Ben zâten bunu kaç sene önce haber vermi�tim" diye kendisine pay çıkaracak ucuz 
bir kehâneti garanti etmek istedi�i ve Dünyâ'da ilk ve tek olacak böyle bir reaktör bi-
nâsı tahkimâtının  �erefini de kendisine tahsis etmek e�iliminde oldu�u anla�ılıyordu. 

 

 Bununla beraber resmî evrâk muamelesi görmü� olan bir raporu hiç yokmu� 
gibi farzetmek de mümkün de�ildi. Kurum'un Nükleer Güvenlik Dairesi'nden bir e-
lemanı 6 yıl sonra �stanbul'da reaktör binâsını da a�ır hasara u�ratabilecek bir dep-
remin olasılı�ının hesaplanması için görevlendirdim. Birkaç ay sonra bana böyle bir 
olasılı�ın "yüz milyonda bir" mertebesinde oldu�u bildirildi. Bu, mühendislik açı-

                                                      
84  Bugün Profesör olan bu zât bir büyük ilmî kurumun depremle ilgili bir alt biriminin ba�ında bu-
lunmaktadır. Aynı zâtın Akkuyu Nükleer Santral siti için yıllar boyunca yapılmı� olan deprem ara�-
tırmaları sonuçları hakkında da �üpheler ihdâs etme�e mâtuf vehimlerini bir rapor hâlinde Ba�bakan 
Bülent Ecevit'e iletmi� oldu�u rivâyet edilmi�tir. 
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sından, kabûl edilebilir bir risk idi. Bu durumda dosyanın i�lemden kaldırılması em-
rini verdim. 

 

 Doçent'in kehâneti gerçekle�medi: 1991 yılında deprem olmadı ve Reaktör'ün 
binâsı da çökmedi. 17 A�ustos 1999'da vuku bulan 7,4 �iddetindeki Marmara Dep-
remi'nin hemen akabinde ÇNAEM'deki arkada�lardan bilgi aldım: Marmara Depremi 
de Reaktör binâsına tesir etmemi�ti; binâda sıva çatla�ı dahi ortaya çıkmamı�tı. 

 

 Bilim adamları, bilimin ilerlemesi için, daima �üphe sâhibi olmalıdırlar; an-
cak bu �üphenin bilim adamını, aramakta oldu�u gerçekten saptıran bir paranoya de-
�il yaratıcı �üphe niteli�inde olması gerekir. Bilim adamı, kendi vehimlerini asla 
ilmî sonuçlar olarak addetmemeli ve böyle de takdîm etmemelidir. Fakat ne yazıktır 
ki bu temkine sâhip olmak: 1) çok istisnaî yüksek ve sa�lam bir ilim düzeyi, ve 2) 
objektiflik bilinci ile birlikte 3) nefse kar�ı büyük bir hâkimiyeti gerektirdi�inden or-
taya bilim adamı kisvesiyle çıkan herkeste bu olgunlu�un bulundu�unu kabûl etmek 
abestir. 

 

 Bilimsel tartı�maların yeri televizyon stüdyoları de�il akademik ortamdır. Sırf 
kendi rating çıkarları için televizyon takdîmcilerinin bilim adamlarını istismar etme-
leri etik dı�ı bir durum, fakat kendileri açısından kaçırılmaması gereken bir fırsattır. 
Bilim adamları, bu istismarcıların bilim adamları arasındaki bilgi düzeyi ya da tavır 
ve metot farklılıklarını ka�ıyarak bunları biribirlerine dü�ürmek ve sonra da keyifle 
kendi yorumlarını halka enjekte etmek zevkini ve fırsatını bunlara vermemelidirler. 
17 A�ustos 1999 depreminden sonra Medya'daki deprem tartı�maları deontoloji açı-
sından da genel etik açısından da maalesef bu kabil bir pejmürdelik ve avâmîlik ser-
gilemektedirler. Bilim adamları ilmî gevezeliklerini akademik ortamda gerçekle�tir-
meli, halkın huzurunda ise ilmin kendilerini donatmı� olması gereken temkin, teenni 
ve vekarla az konu�malıdırlar. Aksi takdirde halkta kollektif bir paranoyaya sebep 
olabilirler. 

 

 Fransa Nükleer Bilimler ve Teknoloji Millî Enstitüsü'nde 1957-1958 senele-
rinde Atom Mühendisli�i tahsilim esnâsında bizlere, �ngiltere'de 1957'de vuku bul-
mu� olan Windscale nükleer reaktörü kazâsında etrafa yayılan fakat hayâtî bir tehlike 
arz etmeyen radyasyon hakkında her gün halka bilim adamları tarafından verilen öl-
çüm sonuçlarının ve yapılan tartı�maların halkı ne kadar etkilemi� ve toplumsal bir 
histeri ve paranoyaya yol açmı� oldu�u ibret alınması gereken bir vaka olarak su-
nulmu�tu. 

 

26 Nisan 1986'da vuku bulan Çernobil kazâsı e�er halkımızda, uyandırması 
do�al olan endî�elere ve medyanın önemli bir kesiminin bütün gayretlerine ra�men, 
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bir panik ve kollektif bir paranoya ihdas edememi�se bunda Türkiye Atom Enerjisi 
Kurumu'nun vekarının ve konunun tartı�masını aya�a dü�ürmeme�e özen gösterme-
sinin büyük rolü vardır. Çernobil kazâsının Türkiye'yi etkilemesiyle ilgili ölçüm so-
nuçları, ancak: 1) bu sonuçları anlayıp yorumlayacak düzeyde olan ve 2) bu sonuçla-
rı resmen taleb eden ulusal ve uluslararası kurumlara verilmi�tir; �ahıslar muhâtab 
olarak kabûl edilmemi�tir. Buna kar�ılık ölçüm sonuçlarını her gün açıklayan Al-
manya ve Yunanistan'da büyük panik ya�anmı�tır. Özellikle Yunanistan'da do�acak 
çocuklarının sakat olaca�ına inanan ya da buna inandırılan onbinlerce hâmile kadın, 
kazâyı tâkib eden aylarda kürtaja ba� vurmu�lardır. 

 

 Bir an önce ba�latılması Medya'da dile getirilen ileri düzeyde, sofistike dep-
rem ara�tırmaları önemli bir bilimsel konudur ama yalnızca fay hatlarının daha kesin 
ve rafine bir �ekilde tesbitine yarayacaktır; bunlar, ne depremleri önleyebilirler ve ne 
de depremin hasarlarını, bırakın ortadan kaldırmayı, hafifletebilirler. Depreme kar�ı 
yegâne çâre: 1) yapıları depreme dayanıklı olarak in�â etmek, ve 2) halkı e�itmektir.  

 

Bu bakımdan Devlet'in bu ara�tırmalara, temkini elden bırakmadan ve abart-
madan, destek olması isâbetlidir. Ama bu ara�tırmalara destek olması Devlet'i sorum-
luluktan kurtarmaz. Devlet, yapıların depreme dayanıklı yapılması için gerekli idârî 
ve cezaî tedbirleri âcilen ve dirâyetle almakla ve bunları gev�emeyen ciddî bir kont-
rol altında tutmakla yükümlüdür. Bu kabil önlemleri almak ise ne Kandilli Rasathâ-
nesi'nin ve ne de herhangi bir ba�ka kurumun sorumlulu�undadır. 

 

A.B.D.nde ve Japonya'da, yersizlik dolayısıyla, bazen fay hatlarının üzerinde 
in�â edilmek zorunda kalınmı� olan nükleer santraller depremlere ra�men hiç aksa-
madan i�lemektedirler. Bunun sebebi bu nükleer santrallerin o yerlerde vukuu muh-
temel en �iddetli depreme mukavemet edecek �ekilde in�â edilmi� olmalarıdır. 

 

 Her ülkede ara�tırma fonları bilim adamları arasında i�tah ve ihtirasın artma-
sına sebep olur. Amaç da daima bu fonlardan en büyük dilimi alabilmektir. Bunun i-
çin de bilim adamları ve kurumları arasında kıyasıya bir rek�bet hüküm sürer. Bu, 
akademik gelene�i iyice oturmu� olan geli�mi� ülkelerde belirli kurallara uygun ve i� 
aya�a dü�ürülmeden belli bir zâhirî zerâfetle yapılır. Marmara Depremi'nin, deprem-
le ilgilenen bilim adamlarımız ve mensubu bulundukları kurumlar açısından: 1) daha 
sofistike deprem ara�tırmalarının yapılmasına, ve 2) bu ara�tırmalar için Devlet'in 
dolgun ara�tırma fonları tahsis etmesine vesile te�kil edecek bir imkân olarak algı-
lanmakta oldu�u gözlenmektedir. Ekranlarda gördü�ümüz asabiyete,  sübjektif iddia-
lara, vekar ve zerâfet yoksunu beyânlara, çi� ithamlara ve suçlamalara biraz da i�te 
bu payla�ılması gereken pastaya kar�ı duyulan i�tah sebep olmaktadır. 
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 Marmara Depremi dolayısıyla Medya'nın rating ihtirasına bilmeden âlet ol-
mu� olan tüm bilim adamlarımızın, âlet edildikleri bu oyunu artık berrak bir biçimde 
idrâk etmeleri, kamuoyundaki imajlarının daha fazla yara almaması için de, televizy-
onlarda arz-ı endâm edecek yerde, çenelerini tutarak meseleyi akademik ortamlara 
ta�ımaları gerekir. 

 

* * * 
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Baz �stasyonlarının Sa�lık Açısından 
Güvenlik Norm ve Standartları 
  
 Pozitif bilimler öncelikle ölçüm ve gözlemlere dayanır. Bunlardan hareketle 
bilimin geli�mesine yol açan teoriler geli�tirilir; ayrıca fiziksel olayların insan sa�lı�ı 
ile ili�kilerinde insanın zarara u�ramaması için alınması gerekli önlemler tesbit edilir 
ve bunlarla ilgili uyulması gerekli normlar ve standartlar yetkili bilimsel kurulu�lar 
tarafından vaz edilir. Konuyla ilgili bu norm ve standartlar bilinmezse o konu hak-
kında insanlar yalnızca endi�elerini ve vehimlerini dile getirirler. Radyasyonların 
her çe�idi için bu norm ve standartlar tesbit edilmi�tir. 
 
 Ancak, bu norm ve standartların niçin "vaz edilmi� oldukları gibi olması  ge-
rekti�i" i�in yalnızca uzmanlarını ilgilendiren ve konu dı�ındaki kimselerin anlaması 
mümkün olmayan bir uzmanlık alanı oldu�undan ço�u kez iyi niyetli kimselerin dahi 
kafasını karı�tırmaktadır. Sansasyon ve çıkar pe�indeki Medya da ço�unlukla yangı-
na körükle ko�an fırsatçı bir tutum sergilemektedir. Meselâ Çernobil kazâsının aka-
binde Basın'ın büyük bir bölümü bu i�in Türkiye'deki yegâne yasal görevlisi ve bi-
limsel otoritesi olan Türkiye Atom Enerjisi Kurumu'nu (TAEK'i) gözden dü�ürmek 
ve halkta kollektif bir paranoya ve hattâ kollektif bir histeri uyandırmak için elinden 
geleni ardına koymamı�tır. Oysa TAEK bütün bu olayda, 300 ü bu konuların çe�itli 
vechelerinde uzman olan 627 ki�ilik kadrosuyla, yalnızca Uluslararası Radyasyondan 
Korunma Komitesi (ICRP) ile Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı'nın (IAEA'nın) 
tesbit ve vaz etmi� oldukları radyasyon norm ve standartlarından hareketle Dünya 
Sa�lık Örgütü'nün (WHO'nun), Uluslararası Çalı�ma Örgütü'nün (ILO'nun) ve Avru-
pa Birli�i'nin (AB'nin) türetmi� oldukları çok daha katı radyasyon norm ve 
strandartlarını uygulamaktan ba�ka bir �ey yapmamı�tır. 
 
 Son zamanlarda gene Medya'nın bir bölümünün bu kez de halkın cep telefon-
ları ve bunların baz istasyonları hakkında, halkı objektif bir biçimde bilgilendirmek 
yerine, vehim ve endi�eleri kundaklayıcı bir tutum içine girmi� oldu�u gözlenmekte-
dir. 
 
 Cep telefonları ve bunların baz istasyonlarının yaydıkları elektromagnetik 
radyasyonların fiziksel etkileri hakkında bilgilerimiz yeterince ayrıntılı oldu�undan 
bunlar hakkında da norm ve standartların geli�tirilmesi ve güvenlik kriterlerinin vaz 
edilebilmesi mümkün olmu�tur. �unu kesin olarak ifâde etmek gerekir ki hem cep te-
lefonları hem de baz istasyolarının antenleri, uygun tasarımlanmı� ve gerekti�i gibi 
monte edilmi� olmaları �artı altında, bu konuda vaz edilmi� olan bütün sa�lık gü-
                                                      
85  "Baz istasyonları sa�lı�ımızı tehdit mi ediyor?" ba�lı�ı altında "E�itim Bilim" dergisinin Ekim 
2000 târihli 25. sayısı, s.28-30'da yayınlanmı�tır. 
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venli�i �artlarına uymaktadırlar. 
 
 Cep telefonları ile baz istasyonlarının antenlerinin ürettikleri elektromagnetik 
dalgalara mâruz kalan halkın sa�lık bakımından zarar görmemesi için hem uluslara-
rası ve hem de ülkelerin ulusal "güvenlik normları" vardır. Bunlar arasında en çok 
kabûl gören Elektronik ve Elektrik Mühendisleri Enstitüsü (Institute of Electrical 
and Electronics Engineers: IEEE) ile Amerikan Ulusal Standartlar Enstitüsü'nün 
(American National Standards Institute: ANSI) geli�tirdikleri ANSI/IEEE standartla-
rı,  Uluslararası �yonla�tırıcı Olmayan Radyasyonlardan Korunma Komisyonu'nun 
(International Commission on Non-Ionizing Radiation Protection: ICNIRP) ve 
A.B.D.nin Radyasyondan Korunma ve Ölçümler Ulusal �ûrâsı'nın (National Council 
on Radiation Protection and Measurements: NCRP) ayrı ayrı geli�tirmi� oldukları 
standartlardır. Bu standartlarda kullanılan birim, mâruz kalınan elektromagnetik rad-
yasyonun güç yo�unlu�unun ölçüm birimi olarak, santimetrekare ba�ına 
miliWatt'tır (mW/cm2). 
 
 1992 yılında ASSI/IEEE, halkın mâruz kalmasına izin verilen maksimum güç 
olarak: 1) 1800-2000 MHz'lik PCS baz istasyonu antenleri için 1,2 mW/cm2, ve  2) 
900 MHz'lik cep telefonları için de 0,57 mW/cm2 de�erlerini kabûl etmi�tir. 
 

A.B.D.nin Federal �leti�im Komisyonu (Federal Communication Commis-
sion: FCC) cep telefonları ve baz istasyonları hakkındaki standartları ise bunlara gö-
re daha katıdır. FCC'nin 2000 MHz için güvenli sa�lık standardı 1 mW/cm2 ve 900 
MHz için güvenli sa�lık standardı ise 0,5 mW/cm2 dir. 

 
ANSI/IEEE'nin, FCC'nin, ICNIRP'nin,  NCRP'nin ya da di�er bazı ülkelerin 

standartları biribirlerine göre ufak farklılıklar arz edebilmektedir. Bunun sebebi hep-
sinin de aynı biomedikal verilerden hareket etmelerine ve konuya yakla�ımlarında 
aynı stratejiyi izlemelerine ra�men herbirinin farklı bir model seçip hesaplarını bu 
model çerçevesinde icrâ etmeleridir. 

 
900 MHz ile 2000 MHz arasındaki frekans aralı�ında bir insanın apaçık rad-

yasyon tehlikesiyle kar�ı kar�ıya kalması için sürekli olarak enaz 100 mW/cm2 bü-
yüklü�ünde bir radyasyona mâruz olması gereklidir. 40 mW/cm2 büyüklü�ünde bir 
radyasyona mâruz kalanlarda bazı rahatsızlıkların zuhur etti�i bilinmektedir. 4 
mW/cm2 büyüklü�ünde elektromagnetik radyasyona mâruz kalındı�ında da bazı fiz-
yolojik sıkıntıların ortaya çıktı�ına dair iddialar ileri sürülmü�se de bunlar ba�ka a-
ra�tırıcı ekiplerin aynı �artlarda yapılan deneylerinde te'yid edilmemi�tir. 
 
 Yerden 12,5 metre kadar yüksekteki bir baz istasyonunun anteni, mümkün o-
lan maksimum güçte çalı�sa bile, bu antenin civârında yerde bulunan bir kimsenin 
üzerine iletti�i güç yo�unlu�u 0,02 mW/cm2 den fazla de�ildir. Bu ise FCC'nin gü-
venli sa�lık standardının öngördü�ü 0,5 mW/cm2 nin 25 de biridir ve çok büyük bir 
güvenlik marjına tek�bül etmektedir. Hâlbuki gerçekte yerdeki bir kimsenin mâruz 
kaldı�ı gerçek radyasyon enerjisi yo�unlu�u ço�unlukla 0,0001 mW/cm2 ile 0,005 
mW/cm2 aralı�ı arasında de�i�mektedir. Bir binânın içindeki radyasyon enerjisi yo-
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�unlu�u ise dı�arıdakinden 3 ilâ 20 kez daha azdır. 
 
 E�er insanlar bir baz istasyonu antenine dü�ey olarak 12,5 metreden ve yatay 
olarak da 6,5 metreden daha yakın iseler [ki bu,  antenin: ya 1) kule olmaksızın binâ-
nın damına, ya 2) binânın cephesine, ya da 3) gazetelerde yer aldı�ı gibi Be�ikta�'ta 
kaldırım kenarındaki bir a�acın yerden 5-6 metre yükseklikteki bir dalına monte e-
dilmi� olmasına tek�bül eder] bu durum güvenlik standartlarının çi�nenmi� olması 
anlamına gelir. 
 

Ne yazıktır ki cep telefonu �irketleri tesis ettikleri baz istasyonlarını ucuza 
mal etmek için, bunların etkinliklerinden fedâkârlık etmekte ve, bunları binâ üstünde 
bir kuleye monte etmeleri gerekirken, yukarıdaki iki misâlde oldu�u gibi ucuz fakat 
sa�lık açısından riskli montajlara ba�vurmaktadırlar. 

 
Buna göre bir okulun ya da bir hastahânenin damına dikilmi� bir kuleye 

monte edilmi� bir baz istasyonu anteninin ö�rencilere de, hastalar ile hastahâne 
personeline de kesinlikle zararı olmaz. 
 

Cep Telefonlarının Sa�lık Üzerindeki Etkileriyle 

�lgili Olarak �leri Sürülen Endî�eler 
 
 Telsiz telefon ve radyo yakla�ık 100 yıldır kullanılmaktadır. Elektromagnetik 
dalgaların insan organizması üzerindeki etkileri ise 50 yıldanberidir bilimsel ara�tır-
malara konu olmu� ve bu yönde 10.000 den fazla inceleme ve ara�tırma yapılmı�tır. 
Bu incelemeler, standartlara uygun olarak monte edilmi� olan radyo ya da cep telefo-
nu antenlerinin yaydı�ı elektromagnetik dalgaların insan organizması üzerinde zarar-
lı hiçbir etkisi bulunmadı�ını ortaya koymu�lardır. 
 
 Bununla beraber, cep telefonlarının kendileri söz konusu oldu�unda bunların 
sa�lık üzerinde ve sosyal hayatın bazı vechelerinde bir takım olumsuz ve hattâ tehli-
keli etkileri olabilece�ine dair iddialar ileri sürülmü�tür. Birinci �ık elektromagnetik 
dalgaların canlılarla etkile�mesi, ikinci �ık da elektromagnetik dalgaların elektronik 
devre içeren düzenlerle etkile�mesi ile ilgilidir. 
 
 Cep telefonunuzda arandı�ınızda e�er bir bilgisayarın, ya da bir radyonun ya-
kınındaysanız telefon ile bu cihazın etkile�mesi bu cihazda ortaya çıkan rahatsız edici 
bir parazitle kendisini gösterir. Cep telefonuyla konu�manız, içinde bulundu�unuz 
aracın ABS frenlerini etkisiz hâle getirebilmekte ya da bazı araçların kapılarını oto-
matik olarak kilitleyebilmektedir. Bahreyn'de son günlerde vuku bulan ve yüzden 
fazla insanın ölümüyle sonuçlanan uçak kazâsında iki yolcunun cep telefonuyla ko-
nu�makta oldukları tesbit edilmi�tir. Büyük bir ihtimalle bu cep telefonlarının yaydı-
�ı elektromagnetik dalgalar uça�ın hassas elektronik devreleriyle etkile�erek onları 
devre ve uça�ı da kontrol dı�ı bırakmı� bulunmaktadır. Kalp pili ta�ıyan kalp hastala-
rı yanında cep telefonunun anteninin hastanın kalp pili yönünde bulunması hâlinde 
kalp pilinin i�leyi�inde düzensizliklerin zuhur edebilece�i de tesbit edilmi�tir. Ayrıca 
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hastahânelerin hassas ölçüm ve görüntüleme cihazlarının bulundu�u belirli bölümle-
rinde de sonuçları bozabilmesi dolayısıyla cep telefonlarının kullanılması uygun de-
�ildir. 
 
 Uluslararası �yonla�tırıcı Olmayan Radyasyonlardan Korunma Komisyonu 
(International Commission on Non-Ionizing Radiation Protection: ICNIRP) insan 
vücûdu tarafından so�urulan elektromagnetik enerjinin vücûd sıcaklı�ını 1 derece 
santigrad arttırması hâlini zararlılık sınırının alt düzeyi olarak kabûl etmektedir. Buna 
elektromagnetik radyasyonun  ısıtma  ya da pi�irme etkisi denir (Mikrodalga fırınları 
da i�te bu etkiye dayanarak yemekleri ısıtırlar). ICNIRP, buradan hareketle, ortalama 
bir kan basıncı için bir insanın zararsızca so�urabilmesine izin verilen kilo ba�ına 
maksimum elektromagnetik enerjiyi 4 W/kg olarak tesbit edilmi�tir. Bununla beraber 
Dünyâ Sa�lık Örgütü (WHO) ile Uluslararası Çalı�ma Örgütü (ILO): 1) i�çiler için 
0,4 W/kg, ve 2) halk için de 0,08 W/kg de�erlerini üst sınır olarak kabûl ederek daha 
katı güvenlik standartları vaz etmi�tir. 
 
 Bilimsel incelemeler cep telefonlarından yayınlanan elektromagnetik radyas-
yonun beyinde herhangi bir anlamlı ısınmaya (sıcak-nokta'ya) yol açmadı�ını gös-
termi�tir. Aslında vücûdumuz tıpkı bir havalandırma sistemi gibidir ve bir taraftan 
kan dola�ımı, öte yandan da ortamın genellikle vücûd sıcaklı�ından daha dü�ük olan 
sıcaklı�ı, cep telefonuyla ne kadar uzun konu�ulursa konu�ulsun, beynimizde sıcak-
nokta'ların olu�masını önler. Yâni cep telefonlarının ıstıcı etkileri ihmâl edilecek ka-
dar ufaktır. Gerçekten de, yumu�ak hareketlerle yapılan bir jimnastik dahi beynimizi 
cep telefonlarımızın yayınladı�ı elektromagnetik dalgalardan çok daha fazla ısıtmak-
tadır. 
 
 Lâboratuvarda gerek cep telefonlarının gerekse baz istasyonlarının güçlerin-
den çok daha fazla güçte ve sürekli elektromagnetik radyasyona mâruz bırakılan fa-
reler üzerindeki deneyler bu radyasyonun kansere sebeb oldu�u ya da kanser olu�ma-
sına katkıda bulundu�u hakkında elle tutulur kanıtlar ortaya koyamamı�lardır. 
 

Sonuç 
 
 Cep telefonu kullananların sa�lık açısından bir endi�e duymaları yersizdir. 
Baz istasyonları ise standartlar uygun monte edildikleri takdirde tehlikesizdir. 
 

* * * 
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�limlerin En Az 2500 
Yıllık Bir Geçmi�i Vardır 
 

Çe�itli bilimsel disiplinlerin temelleri insano�lunun binlerce yıl süresince bi-
riktirdi�i gözlem ve bilgilere dayanır. Böylece her topluluk kendine özgü bir dil, bir 
dizi sembollerden olu�an sessiz bir ileti�im aracı yâni bir yazı sistemi, bir sayı siste-
mi ve nihâyet bilimsel bir bilgi yuma�ı geli�tirmi�tir. 

 
 Sümer'de ve Bâbil'de altmı�lık bir sayılama sisteminin kullanıldı�ını bilmek-
teyiz. Bugün bile zaman ölçümünde 60 sâniyeyi 1 dakika, 60 dakikayı 1 saat olarak 
kabûl ederek hâlâ bu sistemi kullanmaktayız. Kayda geçmi� ilk astronomi bilgilerini 
ve bunlardan yararlanmayı da gene sümerlilerde görmekteyiz. Bugün kullanmakta 
oldu�umuz takvimin kökeni de Eski Mısır'a dayanmaktadır. Bu takvim 365 gün ihti-
vâ etmekte ve her dört yılda bir, bir gün ilâvesiyle 366 gün olmaktaydı. 

 
 Geometrinin temellerine ili�kin ilk bilgi birikiminin ve uygulamalarının ise 
Eski Mısır'da vuku bulmu� oldu�una dair pekçok veri vardır. Nil nehrinin periyodik 
kabarmalarında su altında kalan arâzilerin sınırlarının sular çekildikten sonra yeniden 
tesbit edilerek mülkiyet hakkının korunması bu ülkede çok önemli bir sorundu. Bu-
nunla ilgili tapu ve kadastro i�lemlerinin gereklili�i, ister istemez, insalı�ın geomet-
rik dü�ünce ile ünsiyetini arttırmı�tır. 
 
 reklere gelinceye kadar insanlık gözlem ve deneme-yanılma yoluyla, yalnız-
ca, pratik olarak yararlanaca�ı bilgi biriktirmi� fakat bugünkü epistemolojik kıstaslar 
çerçevesi içinde  ilim üretememi�tir. MÖ VI. yüzyıldan  i'tibâren Grekler sâyesinde 
insano�lunun Âleme bakı� açısında radikal bir de�i�iklik olmu�tur. Ticâret ve politi-
kadan ba�layarak hayatın her vechesinde mantı�a dayalı bir akıl yürütmenin kudreti-
ni idrâk eden Grekler bunun sâyesinde Kâinat'ın yapısını ve yataklık etti�i olayların 
nasıl meydana geldi�ini anlamayı ve açıklamayı, yâni bir yandan 1) bu olayları, di�er 
yandan da  2) bu olayların meydana gelmesini do�uran unsurlar arasındaki ili�kileri 
ve 3) bu ili�kilerde de�i�meden kalan kuralları ke�fetme�i hedef almı�lardır. ��te bu 
tutum bilgiden ilime giden sürecin: hem 1) ba�langıcı, ve hem de 2) yönlendirici mo-
tivasyonu olmu�tur. 
 
 Matemati�in yol-yordamı (metodolojisi) Pitagoras (MÖ VI. yüzyıl) ve Euk-
lides (MÖ 315-255)  tarafından geli�tirilerek tesbit edilmi�tir. Matematiksel dü�ün-
cenin tabiat olaylarına uygulanması ise ola�anüstü geli�melere yol açmı�tır. Meselâ 
Eratostenes (MÖ 276-174), daha MÖ III. yüzyılda, geometrik mülâhazalar sâyesinde 
Yeryüzü'nün çevresinin, bugün modern yöntemlerle ölçülmü� olan de�erine son de-
recede yakın bir biçimde ve bugünkü ölçüm birimlerine dönü�türüldü�ünde, 39.400 
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km oldu�unu tesbit edebilmi�tir. 
 
 Bunu izleyen dönemde matemati�in, ölçüme dayanan di�er bütün ilimlerin ve 
dolayısıyla da her türlü tekni�in temeli oldu�u idrâk edilmi�tir. Bütün temel bilimleri 
hükmü altında tuttu�u için  Matematik bir yandan ilimlerin  sultânı, fakat aynı za-
manda bütün temel bilimlerin geli�mesine hizmet etti�i için de ilimlerin hizmetkârı 
konumundadır. Romalılaraın su kemerleri ve su isâle hatları gibi bayındırlık hizmet-
lerinde sergiledikleri ve bugün herkesi �a�ırtan ustalık ve hassasiyet bu yapıları ma-
tematikten yararlanarak ve matematik kesinli�e riayet ederek yapmı� olmalarından 
kaynaklanmaktadır. 
 
(�lmî Yönü A�ır Basan) Erken Rönesans 
ve (Sanat Yönü A�ır Basan) 
Geç Rönesans Dönemleri 
 
 Kendini âlemin merkezinde zanneden ve kendisinden ba�ka medeniyetleri de 
bilmezlikten gelen Batı, Rönesansı Avrupa'da XV. yüzyılda ba�lamı� gibi telâkki e-
der. Oysa Rönesansı iki döneme ayırmak gerekir. Bunların ilki Abbâsî halîfesi 
Me'mûn'un (786-833) Grekçe'den ve Süryânîce'den Arapça'ya çevirtti�i eserlerin �s-
lâm Âlemi'nde yayılmasıyla Ba�dat'ta ve IX. yüzyılda  ba�lamı� olan, ilim yanı a�ır 
basan Erken Rönesans Dönemi'dir. Avrupa'da ortaya çıkan ve ilim yanından çok sa-
nat yanı a�ır basan Rönesans dönemine ise ancak Geç Rönesans Dönemi adı verile-
bilir. 
 
 Erken Rönesans Dönemi'nde �slâm Âlemi'nde Felsefe ve özellikle de Metafi-
zik ile Hukuk büyük geli�meye mazhar olmu�; ayrıca Matematik'te, Fizik'te, Astro-
nomi'de, Kimya'da ve Tıb'da yeni sonuçlar elde edilmi�; bu son dört dal, kendilerine 
has metodolojilerin geli�mesiyle, sistemle�erek ba�ımsız ilim statüsüne kavu�mu�-
lardır. Bu geli�me, �slâm Âlemi'nde Beytü-l Hikme denilen gerçek anlamda bilim 
akademilerinin, �emsiyye denilen rasathânelerin ve Medrese denilen üniversitelerin 
yaygın bir biçimde kurulmalarını sa�lamı�tır. 
 
 Batılı kaynaklar üniversitelerin men�ei olarak Roma �mparatorlu�u'nda ku-
rulmu� olan ilk hukuk okulunu gösterirler; oysa üniversite olabilmek için birkaç di-
siplinin birden aynı bir çatı altında okutulması gerekir. Bunu ilk sa�layan ise �slâm 
Âleminin medreseleri olmu�tur. Özellikle XII. ve  XIII. yüzyıllarda  Avrupa'dan 
pekçok ö�renci çekmi� olan ve Felsefe, Matematik, Tıb, Fizik, Astronomi, Kimya 
gibi ilimlerin temsil ve tedris edildi�i Tuleytule (Toledo) ve Kurtuba (Cordoba) üni-
versiteleri o dönemden sonra Avrupa'da kurulan bütün üniversitelere model olmu�-
lardır. 1231 yılında Kutsal Roma �mparatoru II. Frederick'in (1194-1250) fermânıyla 
Sicilya'da kurulmu� olan Salerno Tıb Okulu da, ba�ta Tıb olmak üzere, �slâm Âle-
mi'nde geli�en ilimlerin Avrupa'ya aktarılmasında basamak rolünü oynamı�tır. 
 
 Avrupa kendi üniversitelerine kavu�tuktan sonra yakla�ık üç yüzyıl boyunca 
eski grek bilginlerinin eserlerini, müslüman bilim adamlarının bunlara getirdi�i yo-
rumları ve ilimlere kazandırdı�ı yeni sonuçları hazmetmekle u�ra�mı�tır. XVI. yüz-



Din, �lim, Medeniyet (Dü�ünceler) 

 116 

yılın  ikinci yarısından i'tibâren ise özellikle Kopernik (1473-1543), Kepler (1571-
1630) ve Galileo'nun (1564-1642) eserlerinin verdi�i dürtüyle pozitif ilimlerin ge-
li�mesi Avrupa'da büyük bir ivme kazanmı�tır. Bu ivme günden güne artarak bugün-
lere eri�ilmi�tir. 
 
 Dikkat edilmesi gereken bir husus da bir yandan Avrupa mozai�ini olu�turan 
irili ufaklı ülkelerin arasındaki siyâsî rek�betin, di�er yandan da  kentle�menin ortaya 
koydu�u zarûretlerin ve nihâyet bol ya�ı�lı sert bir iklimin arz etti�i do�an âfetlerin 
avrupalıları kar�ıla�tıkları meseleleri çözmek üzere özellikle Matematik ve Mekanik 
gibi ilimlerden etkin ve verimli bir biçimde yararlanma�a yönlendirmi� oldu�udur. 
Bu motivasyonlardan genellikle mahrûm olan rahat ve sâkin müslüman toplulukları-
na oranla, mühendisli�in her kolu Avrupa'da daha XV. yüzyıldan i'tibâren hızla ge-
li�me�e ve toplumun refah düzeyi de bundan nasîbini alma�a ba�lamı�tır. 
 
�limlerin �slâm Ülkelerinde 
Gerilemesinin Görünen Sebebleri 
 
 �slâm Âlemi'nde ilimlerin en parlak dönemi MS 750 – 1100 yılları arasında 
olmu�tur. Bu �erefli ça� için XX. yüzyılın ba�ının me�hur ilim târihçisi George 
Alfred Leon Sarton (1884–1956) �lim Târihi ba�lıklı âbidevî eserinde ilimlerinin ge-
li�mesinin târihinin nîrengi noktalarını, her yarım yüzyıllık kısmî ça�a merkezî bir 
�ahsiyet tek�bül ettirerek tesbit ve tasnif etmi�tir. Sarton, meselâ MÖ 450–400 yılları 
arasındaki ça�a Plâton (Eflâtun) Ça�ı demekte ve bunu Aristoteles (Aristo) Ça�ı, 
Euklides (Öklit) Ça�ı, Arhimides (Ar�imet) Ça�ı ve di�erler izlemektedir. MS 600–
700 arasındaki iki ça�ın tamamına Çin Ça�ı demek daha do�ru olur; çünkü Sarton'un 
sınıflandırmasına göre bu ça�ın her 50 yıllık dönemine iki çinli tek�bül etmektedir. 
Bunu izleyen 350 boyunca ise, yâni MS 750–1100 arasındaki her 50 yıllık ça�ı, 
Sarton'a göre: Câbir bin Hayyân (721-815), Harizmî (780-858), Ebûbekir Râzî (865-
932), Mes'ûdî (ö. 957), Ebu-l Vefâ (940-998), Beyrûnî (973-1048) ile �bni Sinâ (980-
1037), �bn'ü-l Heysem (965-1039) ile Ömer Hayyâm (1047-1122) aydınlatmaktadır. 
350 yıl sürmü� olan bu parlak ça� ise Dünyâ ilim târihinde �slâm Ça�ı olarak anıl-
maktadır. 
 
 George Sarton'un bu sınıflandırmasında avrupalı ilk isimler ancak MS 1100 
yılından sonra ortaya çıkmaktadır. Bunlar, sırasıyla, Cremona'lı Girardo (1114-1187) 
ile Roger Bacon'dır (1220-1292). Sarton bu târihten sonraki devrelerde de, yâni daha 
iki yüzyıl kadar, avrupalı ilim adamlarıyla birlikte �bn Rü�d'ü (ö.1126), Nâsırüddin 
Tûsî'yi ve kan dola�ımını ingiliz Harvey'den (1578-1657) üç yüzyıl önce ortaya 
koymu� olan  �bn'ü-n Nefîs'i (ö. 1288) zikretmektedir. 
 
 XVI. yüzyılın ortasından i'tibâren �slâm Âlemi'nde ilim, pek ârızî birkaç par-
lamanın dı�ında, körelme�e ba�lamı�tır. Bunlar XV. yüzyılın ilk yarısında Semer-
kand'da Ulu� Bey'in (1394-1449) zamanında, XV. yüzyılın ikinci yarısında �stan-
bul'da Fâtih Sultan Mehmed'in (1432-1481) zamanında ve XVIII. yüzyılda  Delhi'de 
Türk-Mo�ul �mparatorları zamanında vuku bulmu� olan kısa süreli parlamalardır. 
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 Briffault'a Making of Humanity ba�lıklı eserinde: "... �lim diye isimlendirdi-
�imiz olay Avrupa’ya Araplar tarafından ithâl edilen deney, gözlem ve ölçüm metot-
larının sonucu olarak do�mu�tur. �lim �slâm Medeniyeti’nin Dünyâ’ya en önemli 
arma�anıdır"; ve George Sarton'a da: "Ortaça�ın temel fakat bir o kadar da az bili-
nen ba�arısı deney rûhunun uyandırılmasıdır ki bu, her �eyden önce, XII. yüzyıla ka-
dar Müslümanlar’ın sâyesinde gerçekle�mi�tir" dedirten, �slâm Âlemi'nin geli�tirip 
yüceltti�i ilim acaba islâm ülkelerinde XII. yüzyıldan ba�layarak niçin gerilemi�tir? 
Bunun zahirî iki ve bâtınî de bir sebebi vardır. 
 
 Bu sebeblerden ilki Mo�ol istilâsı ve katliâmı sonucu 1258 yılında Ba�dat'ın 
talan edilmesi ve Abbâsî Halîfeli�i'nin çökmesidir. Bu felâket ânî gelmi�, fakat �slâm 
Âlemi'nde ilmin gerilemesine olumsuz katkıları uzun vâdede ortaya çıkmı�tır. Mo�ol 
istilâsı ilim adamlarını koruyan pekçok hamiyyetli sultânın mülkünü târumar etmi�; 
ilim merkezlerinin kapanmasına, ilim adamlarının göçüne ve geçim sıkıntısı çekme-
lerine sebep olmu�tur. Benzer sonuçlar �spanya Emevîleri'nin çökü�üne sebep olan 
hıristiyan istilâsı ve katliâmı dolayısıyla XV. yüzyılın sonunda �spanya'da da ya�an-
mı�tır. 
 
 �slâm Âlemi'nde ilimlerin geli�mesi hep yüksek mevkiler i�g�l eden kimse-
lerin himâyesi sâyesinde gerçekle�mi�tir. Mo�ol istilâları sonucu hem hamiyyetli e-
mîrler azalmı� hem de bunların bir kısmı âlimlere, kütüphânelere, akdemilere ve ra-
sathânelere yatırım yapacak yerde �âir ve sanatkârları himâye etmenin nefislerini da-
ha sık ve daha az masrafla tatmîn eden bir tedbir olaca�ının farkına varmı�lardır. Ni-
tekim emîr için ayda yılda bir yazılan bir methiye ya da bir kasîdenin kar�ılı�ı olarak 
ödenen para bir kütüphânenin muhafazası için sarfedilmesi gereken meblâ�ın yanın-
da fevkalâde küçüktü. 
 
 Ayrıca istilâlar sonucu ortaya çıkan pekçok hukûkî durumun halli için de çok 
sayıda hukukçuya duyulan ihtiyaç müslümanları artık bir kazanç aracı olmaktan 
çıkmı� olan temel ilimler yerine fıkıh ö�renmeye yöneltmi�ti. 
 
 Bizans'ı fethetmenin harp araçlarındaki teknolojik yeniliklere ba�lı oldu�unu 
berrak bir biçimde idrâk etmi� olan Fâtih Sultan Mehmed, Osmanlılar'da, ilmin pra-
tik de�erini anlayan ilk pâdi�ahtır. Bunun için ilim adamlarına büyük i'tibâr etmi�tir. 
Fakat bu i'tibâr ilmiyye sınıfı denilen din adamları sınıfının III. Murat zamanına ka-
dar sürecek olan kıskançlı�ına ve entrikalarına yol açmı�tır. III. Murat zamanında 
gene kendisinin izni, te�viki ve desteklemesiyle Galata sırtlarında Dünyâ'nın en bü-
yük rasathânesini in�â etmekte olan astronom Takiyyüddin'in (1526-1585) �eyhülis-
lâm Kadızâde Ahmed �emsüddin efendi ile olan ihtilâfı, �eyhülislâmın: "Rasat yap-
mak u�ursuzluk getirir; ve gö�ün sırlarına küstah bir biçimde cüret edilmesinin teh-
likesi de sonu da mâlûm ve muhakkaktır. Hiçbir devlet yoktur ki orada gök rasat e-
dilme�e ba�lanmı� olsun da o devlet mâmûr iken harâb olmamı�, devletin yapısı da 
depremli bir �ekilde de�i�ikli�e u�ramamı� olsun!"86 meâlinde bir fetvâ vermi� oldu-
�u rivâyet edilir. 
                                                      
86 Sâlih Zeki: Âsâr-ı Bakiyye , s.200, �stanbul hicrî 1329/”Muammer Dizer: Taküyyiddin, Kültür Ba-
kanlı�ı Yayınları, s. 123, 1990”da zikredildi�i �ekilden bugünkü Türkçe’ye aktarılmı� �ekli. 
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 Bu fetvânını tahrikiyle III. Murat, rasathânenin tahribini emreden bir hatt-ı 
humâyûnu Kaptan-ı Deryâ Kılıç Ali Pa�a'ya verir. Taküyyiddin'in rasathânesi H. 987 
(MS 1580) Zilhicce ayının 4. günü olan Per�embe günü denizden top ate�ine tutula-
rak tahrib edilir. Bu da Osmanlı Devleti'nde temel bilimlerin XVIII. yüzyılın sonuna 
kadar tam iki yüzyıl boyunca ra�betten dü�mesine ve hattâ unutulmasına sebep olur. 
 
 Fâtih Sultan Mehmed'den sonra devletin kudreti, istikrârı ve co�râfî durumu 
dolayısıyla osmanlı toplumu yüzyıllar boyunca içtimaî, be�erî ve tabiî âfetlerden ma-
sun kalmı� oldu�undan ilim ve teknolojinin gereklili�ini kendisine hissettirip idrâk 
ettirecek hiçbir sebeple kar�ıla�mı� de�ildir; bu yönde hiçbir motivasyonu da olma-
mı�tır. Osmanlıların ilimlerde geri kalmasının sebebi çok kudretli ve kudretini de da-
ha çok bilek kuvvetiyle koruyan bir devlet kurmu� olmalarında yatmaktadır. 
 
 Oysa Geç Rönesans Dönemi ba�ında biribirileriyle çeki�me içinde olan küçük 
dukalıklar mozayi�i  hâlindeki �talya ve Almanya'nın, so�ukla sürekli bo�u�an �s-
kandinav ülkelerinin, bir yandan deniz di�er yandan da i�galci Fransa ve �spanya ile 
sava�an Hollanda'nın, ve kezâ iç ve dı� sava�ların sürekli uyanık tuttu�u Fransa'nın 
gerek siyâsî gerekse be�erî hayatlarını sürdürebilmek için alınması gerekli tedbirlerin 
önce teknolojiye ve onun da temel iliklere dayandı�ını te�his ve tesbit etmi� olmaları 
Batı'nın ilim ve teknolojiyi geli�tirmeyi çok hayâtî bir vazife olarak telâkki etmesine 
ve bu yönde asl� tâviz vermeyece�i köklü bir gelene�in olu�masına ve bu gelene�in 
korunmasına yol açmı�tır. 
 
 �slâm Âlemi'nde ilimlerin gerilemesine vesile olan ikinci sebep ise ânî de�il 
yava� yava� olu�mu�tur. Bunun olumsuz sonuçları da sinsi bir biçimde geli�mi�tir. 
Bu ikinci sebep �slâm Âlemi'nde zuhur eden sünnî mezheblerle ilgili olarak geli�en 
bir îtikad ile ilgilidir. 
 
 Metodolojileri ve sistemlerinin dayandıkları hadîsler dolayısıyla birbirlerin-
den farklı olan dört ayrı fıkıh görü�ünün, sonradan, imâmları sayılan ve kendilerin-
den sonra gelenler tarafından geli�tirilmi� olan dört ayrı mezhebin kurucusu olarak 
addedilen Ebû Hanîfe, Muhammed �afiî, Mâlik bin Enes ve Ahmed bin Hanbel âlim, 
fâzıl, muttakî ve müdebbir zâtlardı. Açtıkları fıkıh yollarında kendilerinin taklîd e-
dilmelerini asl� uygun görmemi�lerdir. Kur'ân'da akılla ve aklı dirâyet ve isâbetle 
kullanmak husûsuyla ilgili olan II/172, XII/2, XIV/52, XX/54 ve 128, XXXVIII/29 
ve 51, XXXIX/17-18 ve 21, XLIII/2, XLIV/58 ve LVII/17 âyetleri bulunmaktadır. 
Bu âyetlerin tümü göz önünde tutuldu�unda bunların muhtevâsından: "Aklını kul-
lanmanın her re�îd müslüman için farz oldu�u" sonucu çıkmaktadır. Hz. Peygam-
ber'in, birkaç örnek vermek gerekirse: 
 

• Do�ru yolu akıllıdan ö�renin; sözüne isyân etmeyin; sonra nâdim olursu-
nuz. 

 
• Cebrâil’e insanların ululu�un, önderli�in neyle oldu�unu sordum: "Akıl-

la" dedi. 
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• Akıllıca hareket etmek her iki âlemde de i�lerin en ulusudur. 

 
�eklindeki konuyla ilgili birçok hadîsi vardır. Ayrıca Hz. Ali'den de ilim ve akılla il-
gili �u hikmetli sözler rivâyet edilmi�tir: 
 

• En akıllı insan, ö�ütleri dinlemekten vaz geçmeyen insandır. 
• En ahmak insan, kendini herkesten akıllı sanandır. 
• �htiraslarını aklına üstün tutan rezîl olacaktır. 
• �ki �ey vardır ki asl� sonuna eri�ilmez: �lim ve Akıl. 
• �lim tükenmez hazîne, akıl eskimek bilmez elbisedir. 
• Yoksulun zenginli�i göz toklu�u, akıllının zenginli�i de ilmidir. 
• Her �ey akla muhtaçtır; akıl da e�itime. 
• Akıl, ilim ve tecrübelerle geli�en zihnî bir istidattır. 
• Akıl ve îman ikiz karde�lerdir ki All�h, birini öteki olmadan kabûl etmez. 

 
Akıl temyîze, temyîz temkîne, temkîn îtidâle, îtidâl hüsn-i zanna ve hüsn-i 

zan da be�erî münâsebetlerde yumu�aklı�a, edebe ve sulha sevk eder. Oysa vehim 
su-i zanna, su-i zan tefrikaya ve nifâka, nifâk ise fesâda yol açar. Bütün bu 
beyyineler, hikmetli sözler ve gözlemler kar�ısında insanın ittik� endî�esiyle dahi 
"Aklını kullanmak farzı"ından kaçamıyaca�ı anla�ılmaktadır. 

 
Söz konusu mezheb imâmları da i�te bu âyetlere, hadîslere ve hikmetli sözle-

re uygun olarak, daima: 1) istihrac (verilerden akla mantı�a sonuç çıkartma) ve 
ictihad hürriyetini, 2) tefekkür ve akılyürütmenin fazîletini savunmu�lardır. Bu 
mubârek zevâtın �u beyânlarından ne kadar ibret alınsa azdır87: 

 
• "Benim sözüm Kur’ân’a ve Resûlull�h’ın sünnetine uygun olursa alır-

sınız, muhâlif olursa atarsınız" (�mâm Ebû Hanîfe) 
 
• "Delîlimi bilmeyen adama benim sözümle fetvâ vermek haramdır" (�-

mâm Ebû Hanîfe) 
 

• "Benim her dedi�imi taklîd etme. Kendin tefekkür edip delîllerime 
bak; zîrâ dinde ba�kasına güvenmek câiz de�ildir" (�mâm Muhammed 
�afiî) 

 
• "Benim sözlerimdeki hatâlara, tenkîd edilecek yerlere bakınız; zîrâ 

dinde Resûlull�h’ın sözünden ba�kası (pek�lâ) red ve tenkîd edilebi-
lir" (�mâm Mâlik) 

 
• "Din i�lerinize kendiniz bakınız; zîrâ taklîd zemmedilmi�tir. Taklîd, 

gözü olan adamları gözsüz eder" (�mâm Ahmed bin Hanbel) 

                                                      
87  Bk. Hüseyin Kâzım Kadri: 20. Asırda �slâmiyet, s. 99, Pınar Yay., �stanbul 1992. 
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Bununla beraber sünnî mezheblerle ilgili olarak Mezhebiyyûn Fırkası diye i-

simlendirece�im ve hicrî V. yüzyıldan i'tibâren kuvvetli bir akım olarak �slâm Âle-
mi'nde zuhur etmi� ve günümüze kadar da gelmi� olan orijinal bir îtikad sisteminde 
her nedense mezheb imâmlarının bu sözlerine hiç i'tibâr edilmemi� oldu�u gözlen-
mektedir. Buna göre: 

 
1. �mâmlar din adına yapılması gereken bütün(!?) ictihadları yapmı�, 

çözülmedik mesele bırakmamı�lardır. Böylece dinde eksik hiçbir �ey 
yoktur. 

 
2. Dinde eksik kalmamı� oldu�undan ötürü artık ictihada kalkı�mak ge-

reksiz, isâbetsiz, tehlikeli ve insanı mezhebinden çıkarıcıdır. Kur’ân’ın 
tercümesini ve hadîs kitaplarını okumak câiz de�ildir. Hele bunlardan 
hareketle hüküm çıkarmak tümüyle haramdır. Dolayısıyla din ancak 
fıkıh kitaplarından ö�renilir. �nsana dü�en yalnızca ve yalnızca bir 
sünnî mezheb imâmını taklîd etmektir. 

 
3. Aynı bir meselenin halli konusunda imâmların ictihadlarında icmâ 

olmasa bile (yâni ictihadların sonuçları biribirlerinden farklı olsa bi-
le), bu ictihad farklılı�ı yalnızca rahmettir ve imâmlar da bütün 
ictihadlarında isâbetli ve hatâsızdırlar (lâyuhtîdirler). 

 
4. �mâmlar hatâ yapmadıklarından ve hiçbir fânînin eri�emeyece�i çok 

üstün hasletlere sâhip olduklarından dolayı mezheblerinin garantisi-
dirler. 

 
�slâm dinine sonradan eklenen ve tahkîk yerine taklîdi ye�leyen bu Yeni 

Âmentü(!) vicdâna ve akla koydu�u yasaklar dolayısıyla �slâm Âlemi'nde ilimlerin 
geli�mesine engel olan, müslüman topluluklarını ilimlerden tecrîd edip koparan ikin-
ci sebebi te�kil etmektedir. 
 
�limlerin �slâm Ülkelerinde 
Gerilemesinin Bâtınî Sebebi 
 
 Kur'ân'ın insanlar arasındaki hukûkî ili�kileri düzenleyen yakla�ık 250 kadar 
âyet bulunmaktadır. Buna kar�ılık, Kur'ân'ın hemen hemen sekizde biri demek olan, 
750 kadar âyet de insanları: 1) tabiatı ara�tırmaya, 2) dü�ünmeye, 3) aklı en iyi �ekil-
de (isâbetle ve dirâyetle) kullanmaya, ve 4) ilmî çalı�maları toplum hayatının bir par-
çası hâline getirmeye te�vik etmektedir. Ayrıca Hz. Peygamber'in ilim, âlim, ilim 
tahsili ve bunların fazîletlerini hakkında 200 kadar hadîsi bulunmaktadır. Bütün bun-
lar insanların ilme sarılmalarının Cenâb-ı Hakk'ın ve O'nun sevgili Peygamberi'nin 
indinde ne denli bir öneme sâhip oldu�una i�âret etmektedir. 
 
 Kur'ân ins ve cinne hidâyet olsun diye inmi�tir. Hz. Peygamber'in hadîsleri de 
aynı gâyeye yöneliktir. Bundan ötürü  her kim olursa olsun bilinçle ya da bilmeden 
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Kur'ân'ın bir âyetinin ya da Hz. Peygamber'in bir hadîsinin muhtevâsına uygun hare-
ket ederse, o bununla ilgili olarak muhakkak büyük hayra eri�ir. Ve gene kim olursa 
olsun Kur'ân'ın bir âyetinin ya da Hz. Peygamber'in bir hadîsinin muhtevâsına uygun 
hareket etmez ise, o bununla ilgili olan hayra asl� kavu�amaz. ��te bu yüzdendir ki i-
limle, akılla, dü�ünce ile, tabiatı ara�tırmakla ilgili Kur'ân âyetlerine ve hadîslere 
uymamak �slâm Âlemi'nde ilimlerin gerilemesinin bâtınî sebebini te�kil etmektedir. 
 
 ��te bunun içindir ki müslümanlar ne zaman Kur'ân'ın ilimle ilgili âyetlerine 
ve Hz. Peygamber'in de aynı konudaki hadîslerine canla ba�la sarılmı� ve bunların 
gere�ini yerine getirmi�lerse parlak medeniyetlere eri�mi�ler; ve ne zaman bunları 
unutmu� da akıllarını hadım ederek taklîd çengeline asmı�larsa medeniyetleri durak-
lama ya da çöküntü safhasına girmi�; ve ba�ka ümmetlerin de �u ya da bu �ekilde tâ-
bii durumuna dü�mü�lerdir. Bugün Batı, müslüman olmamasına ra�men, bu kabil 
âyetlerin ve hadîslerin rûhuna uygun hareket etti�i içindir ki ilimde ve teknolojide 
üstünlü�ü ele geçirmi�tir. Batı bunlara riâyet etti�i sürece de bu üstünlü�ü elinden 
bırakmıyacaktır. 
 
Sonuç 
 
 Bilgi birikimi ilim demek de�ildir; ancak ilmin olu�ması için gerekli �artlar-
dan biri olabilir. Bilgiden ilme giden sürecin ba�langıcı ve yönlendirici motivasyonu 
Grekler'in Âleme Bakı� Açısı'na getirmi� oldukları radikal de�i�ikliktir. Grekler Kâi-
nat'ın yapısını ve yataklık etti�i olayların nasıl meydana geldi�ini anlamayı ve açık-
lamayı, yâni bir yandan 1) bu olaylar, di�er yandan da 2) bu olayları meydana getiren 
unsurlar arasındaki ili�kileri ve bu ili�kilerde de�i�meden kalan kuralları ke�fetmeyi 
hedef almı�lardır. 
 
 Halîfe Me'mûn'un ba�lattı�ı Grekçe'den ve Süryânice'den çeviri hareketi �s-
lâm Âlemi'nde Erken (�lmî) Rönesans'ın zuhuruna yol açmı�tır. 350 yıllık bir süre 
zarfında müslümanlar Kur'ân'ın aklın isâbet ve dirâyetle kullanılmasına, tefekkür et-
me�e, tabiat olaylarını tanıma�a ve bunlardan sonu� çıkarma�a yönelik âyetlerine ve 
Hz. Peygamber'in ilim, âlimler, ilim tahsili ve bunların fazîletleri hakkındaki hadîsle-
rinin muhtevâsına riayet ettiklerinden ötürü ilme dayalı parlak bir medeniyetin sâhibi 
olmu�lar; kurdukları üniversiteler Batı'ya örnek te�kil etmi�tir. Müslümanların Batı'-
ya bu katkıları Avrupa'da XIII. yüzyıldan ba�layarak sanat a�ırlıklı Geç Rönesans'ın 
do�masında etkin bir rol oynamı�tır. 
 
 XVI. yüzyıla kadar Batı, ancak, müslümanlar kanalıyla kendisine ula�mı� o-
lan grek ilmini ve müslümanların bununla ilgili yorumları ile bu ilme  orijinal katkı-
larını  hazmettikten sonra ilim alanında do�urgan olmaya ba�lamı�tır. 
 
 �slâm Âlemi'nde ilmin  gerilemesinin iki zâhirî  ve bir de bâtınî sebebi vardır. 
Zâhirî temel sebeplerden ilki Mo�ol istilâsı sonucu Ba�dat'ın ya�malanması ve katli-
âma tâbî tutulmasıdır. Aynı �eyi �spanya'da müslüman hâkimiyetine son veren 
hırıstiyan istilâsı için de söylemek k�bildir. Bu iki olay da mâhiyet i'tibâriyle aynıdır. 
�kinci zâhirî sebep ise �slâm Âlemi'nde mezheblerin do�u�undan bir müddet sonra 
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müslümanların ictihad kapısının artık kapanmı� oldu�una inanmaları, tahkîkden u-
zakla�ıp taklîd ile yetinmeleri, akıllarını kullanmaktan vaz geçmeleridir. 
 
 Kur'ân bütün ins ve cinne hidâyet olarak inmi� ve All�h'ın vaadi de hak oldu-
�una göre, her kim ki Kur'ân'ın emirlerine uygun hareket ederse onun ba�arıya ula�-
ması muhakkaktır. Müslümanlar 750-1100 arasında 350 yıl boyunca Kur'ân'ın aklın 
isâbet ve dirâyetle kullanmaya, tefekkür etmeye, tabiat olaylarını tanımaya ve bun-
lardan sonuç çıkatmaya yönelik âyetlerine ve Hz. Peygamber'in ilim, âlimler, ilim 
tahsili ve bunların fazîletleri hakkındaki hadîslerinin muhtevâsına riâyet ettklerinden 
ötürü ilme dayalı parlak bir medeniyetin sâhibi olmu�lar; taklîde i'tibâr edip tahkik ve 
akıldan uzakla�tıkları zaman da karanlı�a gömülmü�lerdir. Bugün Batı toplumunun 
refah ve i'tibârı ve medeniyetinin ileri düzeyi Batı'nın, bilincine varmı� olmasa bile, 
Kur'ân'ın söz konusu âyetlerinin ve Hz. Peygamber'in hadîslerinin rûhuna uygun ha-
reket etmesinden ötürüdür. Ve bunda biz müslümanlar için alınacak pekçok ibret 
vardır. 
 

* * * 
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I. Osmanlı'nın  Pozitif  �limlere  Ve  Teknolojiye  Bakı�ı 

�
�lim ve Teknolojinin 
Zarûretlerle Motivasyonu 
�
� Milletlerin hayâtında ilim ve teknolojiyi dâima zarûretler motive etmi�tir. Mi-
sâl vermek gerekirse: 
 
♦♦♦♦ Hollanda kendisine hayat sahası açmak için okyanusdan yer kazanmaya yönelik, 

deniz ile arasına setler çekmenin teknolojisini geli�tirmi�ti; 
♦♦♦♦ �ngiltere dâhil bütün Avrupa Hun, Ostrogot, Vizigot ve  Norman i�galcilerine 

kar�ı korunmak üzere sûr ve kale in�aatını geli�tirmi�di; 
♦♦♦♦ Ortaça�'da �talya'nın ufak dukalıkları gerek biribirlerine gerekse Vatikan'a ve 

Venedik Cumhuriyeti'ne kar�ı hürriyetlerini muhafaza etmek için sava� teknoloji-
lerini geli�tirmi�lerdi;  

♦♦♦♦ A.B.D. protestan ahlâkın gere�i olarak teessüs eden para kazanma hırsının dürtü-
süyle ilim ve teknolojide liderli�e soyunmu�tu; 

♦♦♦♦ Almanya kimyâ sanayiinin hem kendi ülkesinde sosyal refaha yol açtı�ını ve hem 
de di�er ülkelerin kimyâsal ürünlerin çok iyi bir pazarı olacaklarının idrâkiyle 
XIX. yüzyılda ve hattâ 2. Cihan Harbi'ne kadar kimyâ sanayiinde önder olmu�tu; 

♦♦♦♦  Japonya Çin'in ve Rusya'nın baskılarından kurtulma çâresi olarak uzun vâdeli bir 
kalkınma plânıyla daha XIX. yüzyılın sonundan itibâren ilim ve teknoloji iktisâbı 
için A.B.D.ne kütleler hâlinde ö�renci gönderme�e ba�lamı�tı; 

♦♦♦♦ Sovyet Rusya Komünizm'in Kapitalizm'e kar�ı zafer kazanması gerekti�ini ispat 
etmek için, ülkesindeki sosyal hayatın refahından ve hattâ ziraat sisteminden fe-
dâkârlık ederek ilim ve teknoloji iktisâbına öncelik vermi�ti... ilh... 

 
Osmanlı târihine bakacak olursak ilim ve teknoloji iktisâbının motive edildi�i 

belliba�lı iki dönemin mevcûd oldu�unu görürüz. Bunlar: 
 
1) Fâtih Sultan Mehmed'in Osmanlı tahtına ikinci cülûsuyla ba�layıp III. 

Murad zamanında Galata'da in�â edilmekte olan Dünyâ'nın en büyük ra-
sathânesinin tahribine kadar, ve 

2) III. Selim zamanında Mühendishâne-i Berr-i Humâyûn'un ihdâsıyla ba�-
layıp da II. Abdülhamid'in hâlline kadar geçen dönemlerdir. 

 
 
Fâtih – III. Murad Dönemi 
                                                      
88  "Umran" dergisinin Mart 2000 târihli 67. sayısında s.30-36'da yayınlanmı�tır. 
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Fâtih Osmanlılar'da ilmin pratik de�erini isâbetle idrâk eden ilk pâdi�ahtır. 

Fâtih Sultan Mehmed'i ilim ve teknoloji konusunda motive eden �stanbul'u fethede-
rek Hazret-i Peygamber'in bununla ilgili hadîsinde mathetmi� oldu�u kumandan ol-
mak arzusu idi. Nitekim Fâtih Bizans'ı ele geçirmenin harp araçlarındaki teknolojik 
yeniliklere ba�lı oldu�unu berrak bir biçimde anlamı�tı. Bunun için top dökümü ve 
kalyon in�aatı konularında kendisi bizzat bunların hesaplarına müdâhale edecek ve 
döküm ve in�aat safhalarında kontrolü sürekli elinde bulunduracak kadar kendini bu 
i�lere vermi�ti. 

 
Bununla beraber �stanbul'un fethinden sonra da kurdu�u medresede (yâni ü-

niversitede) Matematik ve Astronomi'ye verdi�i önem büyüktür. Bunun içindir ki 
Ulu� Bey'in asistanı me�hur matematikçi-astronom Ali Ku�cî'yi �stanbul'a dâvet et-
mi� ve Osmanlı mülküne adım attı�ı andan �stanbul'a gelinceye kadar Ali Ku�cî'ye 
her adımı için bir altın ödemi�tir. Fâtih Sultan Mehmed'in kendi zamanında ilim a-
damlarına göstermekden çekinmedi�i bu itibar "ilmiyye sınıfı"nın yâni devletin kad-
rosundaki din adamlarının kıskançlık, i�birâr ve entrikalarına yol açmı�tır. 

 
III. Murad zamanında pâdi�âhın deste�iyle �stanbul'da Galata sırtlarında 

Dünyâ'nın o zaman için en büyük rasathânesini in�â etmekte olan astronom 
Taküyyiddin'e i�birârı ile me�hur �eyhülislâm  Kadızâde Ahmed �emsüddin efendi 
III. Murad'a: "Rasat yapmak u�ursuzluk getiri; ve gö�ün sırlarına nüfûz etme�e küs-
tah bir biçimde cür'et edilmesinin tehlikesi de sonu da mâlûm ve muhakkaktır. Hiç 
bir devlet yoktur ki orada gök rasat edilmeye ba�lanmı� olsun da o devlet mâ'mûr i-
ken harâb olmamı�, devletin yapısı da depremli bir �ekilde de�i�ikli�e u�ramamı� ol-
sun" meâlinde bir fetvâ vererek Pâdi�âhı kararından döndürmü�tür. 

 
Bu fetvânın tahrikiyle Pâdi�âh in�â edilmekte olan rasathânenin tahrib edil-

mesini emreden bir hatt-ı humâyûnu  Galata Voyvodası (belediye ba�kanı) Kaptan-ı 
Deryâ Kılıç Ali Pa�a'ya verir. Taküyyiddin'in rasathânesi H. 4 Zilhicce 987'de (M.S. 
1580'de) yerle bir edilir. 

 
Bu olay Osmanlı Devleti'nde pozitif ilim adamlarının itibardan dü�melerinin 

ve devlet mekanizmasından uzak kalmalarının da sebebi olmu�tur. 
 
Fâtih Sultan Mehmed'den sonra Devlet'in kudreti, istikrârı ve co�rafî durumu 

dolayısıyla osmanlı toplumu yüzyıllar boyunca ictimaî, be�erî ve tabiî âfetlerden ma-
sûn kalmı� oldu�undan ve nâdir de olsa bu gibi durumlara büyük bir tevekkülle kat-
lanmayı bir fazîlet mertebesine yükseltti�inden  ilim ve teknolojinin gereklili�ini 
kendisine hissettirip idrâk ettirecek hiç bir sebeble kar�ıla�mı� de�ildir; bu yönde hiç 
bir motivasyonu da olmamı�tır. Osmanlı'nın ilim ve teknolojide geri kalmasısı sebebi 
çok kudretli ve kudretini de daha çok bilek kuvvetiyle koruyan bir devlet kurmu� ol-
masından yatmaktadır. Yâni Avrupa'da ilim ve teknolojinin ilerleyebilmi� olmasının 
sebeblerinden biri de bu kıt'adaki devletlerin Osmanlı'dan farklı bir devlet ve toplum 
yapısı ile farklı bir jeopolitik konuma sâhip olmasıdır. 
III. Selim – II. Abdülhamid Dönemi 
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Biribirini izleyen askerî yenilgilerden sonra Osmanlı Devleti'nin idârî ve 

ictimaî ısl�hata ihtiyâcı oldu�unu idrâk eden II. Mahmud'dan sonra Devlet'in ilim ve 
teknoloji alanında bir atılım yapmadı�ı takdirde gelece�inin karanlık olaca�ını ilk id-
râk eden pâdi�âh da III. Selim'dir. Humbarahâne, Mühendishâne-i Berr-i Humâyûn 
(�stanbul Teknik Üniversitesi'nin ilk nüvesi) hep Avrupa'dan celbedilen kıymetli ho-
caların himmetiyle bu dönemde kurulmu�tur. 

 
Sultan Abdülaziz, bu paralelde, Dünyâ'nın ikinci güçlü buharla müteharrik 

donanmasını tesis etmi�tir. II. Abdülhamid her teknolojik yenili�e açık olmu�tur. E-
lektrik, telgraf ve foto�raf89 O'nun zamanında kullanılmaya ba�lanmı�; Ba�dat de-
miryolu, Tıb Fakültesi ve bir takım meslek okulları O'nun zamanında faaliyete geç-
mi�tir. 
 
Osmanlı'nın Teknolojide 
Kaçırdı�ı Önemli Fırsatlar 
 
 XVII. ve XVIII. yüzyıllarda Osmanlı Devleti'nde, en azından, ola�anüstü üç 
teknolojik geli�me vuku bulmu�tur. Fakat ne yazık ki bunların arz ettikleri teknolojik 
ve stratejik önem asl� idrâk edilememi� ve bunlara yalnızca merakı tahrik eden tuhaf 
e�lenceler nazarıyla bakılmı�tır. 
 
 Bunlardan biri Evliyâ Çelebî'nin (1611-1682) me�hur Seyâhatnâme'sinde 
takdîm etmi� oldu�u gibi Hezârfen Ahmet Çelebi'nin Leonardo da Vinci'nin tasarı-
mından mülhem, kendi imâlâtı olan iki kanat aracılı�la �stanbul'da Galata Kulesi'n-
den Bo�az'ı a�ıp 3,5 km uçarak Üsküdar'da Do�ancılar mevkiinde bugün kendi is-
miyle anılmakta olan mahalleye inmesidir. Olay Sultan IV. Murad'ın gözleri önünde 
cereyân etmi�; Pâdi�âh Hezârfen Ahmet Çelebi'yi ödüllendirmekle birlikte "bilkuvve 
tehlikeli bir adam oldu�u" inancıyla kendisini Cezâyir'e sürmü�tür. 
 
 Seyâhatnâme'de anlatılan bir ba�ka ve farklı uçu� olayının kahramanı da 
Lagarî Hasan Çelebî'dir. Bu zât da gene Sultan IV. Murad'ın kızlarından birinin do-
�umu münâsebetiyle tertib edilen �enliklerde 50 okka kadar "barut mâcunu" ile ate�-
lenen yedi kollu bir fi�e�e ba�lı olarak gö�e yükselmi�; fi�ek maksimum yüksekli�e 
eri�ince de, tıpkı Hezârfen Ahmed Çelebî gibi, para�üt niyetine kullandı�ı iki yapay 
kanat yardımıyla süzüle süzüle olayı seyreden pâdi�âhın huzûruna inerek ona 4. se-
mâdaki Hazret-i Îsâ'dan selâm getirdi�ini arz ederek Sultanla �akala�mı�tır. Sultan 
IV. Murad her nedense Lagarî Hasan Çelebî'yi Hezârfen Ahmed Çelebî gibi 
"bilkuvve tehlikeli bir adam" olarak görmemi� ve onu Sipâhi Oca�ı'na alarak ödül-
lendirmi�tir. 
 
 Osmanlı'nın geli�tirdi�i bir ba�ka teknoloji hârikası ise Tersâne-i Âmire'nin 
kumandanı �brâhim Pa�a'nın Sultan III. Ahmed'in çocuklarının 3 Aralık 1717 târi-
hindeki sünnet dü�ünleri münâsebetiyle imâl etmi� oldu�u timsah �eklindeki denizal-
                                                      
89  Sutan II. Abdülhamid'in Osmanlı memâlikinin her yöresinde çektirmi� oldu�u 300.000 kadar foto�-
raf �stanbul Üniversitesi Merkez Kütüphânesi'nde muhâfaza edilmektedir. 
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tıdır. Sarayburnu'nda yapılan sünnet dü�ünü sırasında bu timsah �eklindeki denizaltı 
birkaç kere suya dalıp ba�ka yerlerden su yüzüne çıkmı� ve en sonunda kıyıya yana-
�arak a�zını açtı�ında a�zında zuhur eden üç çengi raks ederek pâdi�âhı ve hazır bu-
lunanları e�lendirmi�lerdir. 
 
 Ne yazıktır ki bu üç teknolojik geli�menin de Osmanlı tarafından kadr-ü kıy-
meti ve özellikle de askerî açıdan arz etmekte oldu�u büyük stratejik önem hiç mi hiç 
idrâk edilememi� ve bütün bunlara yalnızca tuhaf birer e�lence gözüyle bakılmı�tır. 
 
 Kısaca özetlenecek olursa, Osmanlı Devleti'nde pozitif ilimleri ve teknolojiyi 
gerçekten de güçlü bir biçimde motive eden unsur Fâtih Sultan Mehmet'in �stanbul'u 
fethetmek arzusu olmu�tur. Fâtih'den sonra bu motivasyon çe�itli sebeblerden ötürü 
kaybolmu�tur. Osmanlı Devleti'nin büyük gücü böyle bir motivasyonun bir daha or-
taya çıkmasına uzun müddet engel olmu�tur. 
 

III. Murat'ın Galata Rasathânesi'ni yıktırması pozitif ilim adamlarının ve pozi-
tif ilmin, geli�mekte olan ilmî zihniyetin ve ilim tradisyonunun Osmanlı Devleti'nden 
silinmesine yol açmı�tır. III. Selim ile ba�lamı� olan ve günümüze kadar sürmü� olan 
çabalar ise daha çok bizlerle arayı açmı� olan Batı'nın ilim ve teknolojisini yakala-
mak de�il izleyip yakalamaya çalı�mak �eklinde tecelli etmi� bulunmaktadır. 
 
 Bu arada ça� açabilecek, Osmanlı'ya özellikle sava�ta büyük üstünlük sa�la-
yacak olan: 1)  kanatla uçmak, 2) füzeyle gö�e yükselmek ve 3) denizaltı gibi icâdlar 
ise stratejik önemi idrâk edilmeksizin ancak dü�ünlerde hokkabazların yanında me-
rakla seyredilecek tuhaflıklar olarak kalmı�tır. ��in en acı yanı da i�te budur! 
 
II. Cumhuriyet'in Pozitif  �limlere  Ve  Teknolojiye  Bakı�ı  
 
Bilimsel ve Teknolojik Potansiyelimizin 
Etkinli�ine Engel Olan Sebepler 
 
 2000. yılda Türkiye: 1) sayısı yetmi�e varan üniversitesi, 2) çe�itli ara�tırma 
ve geli�tirme merkezlerine sâhip: "Türkiye Atom Enerjisi Kurumu" (TAEK), 3) 
pekçok ara�tırma ensitüsü ve merkeziyle "Türkiye Bilimsel ve Teknik Ara�tırma Ku-
rumu" (TÜB�TAK), 4) "Türkiye Bilimler Akademisi" (TÜBA), 5) "Mâden Tetkik 
Arama Enstitüsü" (MTA) gibi  kurulu�ları, ve 6) çe�itli bakanlıkların bünyelerindeki 
lâboratuvarları ile ilk bakı�ta, bilimsel potansiyel açısından hiç de fakir görünme-
mektedir. Kanaatimce gerçek de budur. Ancak, meseleye daha yakından bakıldı�ı 
zaman, bu potansiyelin kuvveden fiile ba�arıyla çıkarılabilmi� oldu�unu beyân etmek 
mümkün de�ildir. 
 
 Bunun sebepleri a�a�ıda kısaca  tahlil edilme�e çalı�ılmı�tır: 
 

 
 

1. Sebep - Üniversitelerimiz istikrarlı bir statüye kavu�turulamamı�tır: 
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 Üniversitelerimizin: 1) statüsü 1960 yılına kadar 4936 sayılı k�nûna tâbî iken 
1986 yılına kadar 115, 116, 1750, 2547, 2653, 2708, 2880, 2984, 3248 sayılı k�nûn-
lar ve 243 sayılı K�nûn Hükmünde Kararnâme ile, ve 2) iç düzeni ile  huzuru da 
1981 den itibâren Yüksek Ö�retim Kurulu'nun (YÖK'ün), ihdas edece�i idârî ve sos-
yal huzursuzluklar idrâk edilmeden, alelacele alınmı� ve en azından kaprisli oldu�u 
izlenimini bırakan: çeli�kili, isâbetsiz, temkinsiz hattâ tahrik edici, meydan okuyucu 
ve kamuoyunu dahi yaralayan bir bölük tasarrufu ile sürekli altüst edilmi� bulunmak-
tadır. 
 

2. Sebep – Üniversitelerimizde "�lim Ahlâkı" ölümcül yaralar almı�tır: 
 
 Üniversitelerimizde Anabilim Dalı Ba�kanı, Bölüm Ba�kanı, Enstitü Müdürü, 
Dekan ve Rektörlerin 2547 sayılı k�nûndan önceki uygulamanın aksine, meslekda�-
ları tarafından seçilip atanmaları yerine, hiyerar�ik makamların do�rudan do�ruya a-
tamaları yoluyla i� ba�ına geçmeleri ve, ne tesâdüf, bunların ço�unlu�unun hep belir-
li bir takım ideolojilerin partizanları görünümünde olmaları ya da hep belirli bir mah-
felin üyeleri ya da sempatizanları olmaları üniversitelerimizde bir emir-komuta zinci-
rinin teessüsünü mümkün kılmı�tır. 
 
 Bundan ötürü tüm üniversite sistemi: 1) emir almaya, 2) a�ırı merkeziyetçili-
�e, 3) yetkinin kötüye kullanılmasına, ve 4) yalnızca üniversiter deontolojiye ve ah-
lâka de�il, düpedüz ahlâka aykırı �ahsî tasarruflara müsait hâle getirilmi�tir. 
 

Bütün bunların ödünü olarak da doçentlik ve profesörlük iyice sulandırılmı�-
tır. Bunun sonucu olarak ilmî litaratüre hâkim olamayan nev-zuhur ö�retim üyeleri 
doktora yaptırmak konusunda yetersiz kalmakta, bazen de ö�rencilerinin önlerine 
koydukları derleme ya da intihal (çalıntı) tezleri, büyük bir sâfiyetle, orijinal tezmi� 
gibi kabûl etmektedirler. 
 
 Emir-komuta zincirinin varlı�ı askeriye için bir fazîlet ve askeriyenin zindeli-
�inin korunması için olmazsa olmaz bir �arttır. Ammâ velâkin, bunun benzeri bir 
zincirin üniversitede tesisi bu müessese için, maalesef, bir soysuzla�tırmaya ve süne-
pele�tirmeye yol açabilmektedir. 
 
 Sonuç olarak bugün Bölüm Ba�kanlarının ısrarlı hatâlı ve tarafgir tasarrufla-
rına kar�ı çıkabilecek çapta Anabilim Dalı Ba�kanları, Dekanların ısrarlı hatâlı ve ta-
rafgir tasarruflarına kar�ı çıkabilecek çapta Bölüm Ba�kanları, Rektörlerin ısrarlı ha-
tâlı ve tarafgir tasarruflarına kar�ı çıkabilecek çapta Dekanlar, Yüksek Ö�retim Ku-
rulu'nun isâbetsiz ve temkinsiz tasarruflarına direnebilecek çapta Rektörler ve Yük-
sek Ö�retim Kurulu'nun isâbetsiz ve temkinsiz tasarruflarını önleyebilecek Devlet 
adamı fıkdânı vardır. 
 
 Bu, üniversitelerimizdeki "�lim Ahlâkı"nı soysuzla�tıran bir "arz-ı ubûdiyyet 
devri"nin ihdâsına yol açmı�tır. Bu "arz-ı ubûdiyyet"e uymayanların ise bu idârî gö-
revlerde barınamadıkları ya da istifâya zorlandıkları yâhut da bu görevlerden re'sen 



Din, �lim, Medeniyet (Dü�ünceler) 

 128 

uzakla�tırıldıkları gözlenmektedir. 
 

3. Sebep – Türkiye'de Üniversite Evrensel Hedefi'nden uzakla�tırılmı�tır: 
 
 Yüksek Ö�retim'in Dünyâ'nın her yerinde Evrensel Hedefi, ö�rencinin: 
 

1. Objektif ve rasyonel olarak dü�ünmesini bir davranı� biçimi hâline 
getirmesini, 

2. Bunun için gerekli yöntemleri ve alı�kanlıkları kazanmasını, 
3. Yalnızca gerçe�i: A) ara�tırmasını, B) ke�f etmesini, C) beyân et-

mesini, ve 
4. Kendi hatâlarını: A) te�his, B) tesbit, C) temyiz ve Ç) kabûl ede-

cek olgunlu�a ula�masını 
 
emsalsiz bir fazîlet mertebesine yükseltmektir. 
 
 Ne yazıktır ki, hâlen yürürlükte olan 2547 sayılı Yüksek Ö�retim K�nûnu'nun 
yüksek ö�retimin amacını ve yüksek ö�retim ö�rencilerinin hangi prensiplere göre 
yeti�tirilece�ini açıklayan 4. maddesinin (a) fıkrasının ihtivâ etti�i 7 bendin tümü de 
yukarıda ifâde edilen, üniversitenin Evrensel Hedeflerinin hiç birisine temas etme-
mektedir. 
 
 Bu madde aynen: 
 
  Madde 4. Yüksekö�retimin amacı: 

a) ö�rencilerini: 
1. Atatürk inkılapları ve ilkeleri do�rultusunda Atatürk milliyetçili�i-

ne ba�lı 
2. Türk milletinin millî, ahlâkî, insanî, manevî ve kültürel de�erlerini 

ta�ıyan, Türk olmanın �eref ve mutlulu�unu duyan, 
3. Toplum yararını ki�isel çıkarının üstünde tutan, aile, ülke ve millet 

sevgisi ile dolu, 
4. Türkiye Cumhuriyeti Devletine kar�ı görev ve sorumluluklarını bi-

len ve bunları davranı� hâline getiren 
5. Hür ve bilimsel dü�ünce gücüne, sâhip geni� bir dünyâ görü�üne 

sâhip, insan haklarına saygılı, 
6. Beden, zihin, ruhu, ahlâk ve duygu bakımından dengeli ve saygılı 
�ekilde yeti�mi�, 

7. �lgi ve yetenekleri yönünde yurt kalkınmasına ve ihtiyaçlarına ce-
vap verecek, aynı zamanda kendi geçim ve mutlulu�unu sa�laya-
cak bir mesle�in bilgi ve beceri, davranı� ve genel kültürüne sâhip 
vatanda�lar olarak yeti�tirmek 

 
�eklindedir. 
 
 Söz konusu bu 7 prensip  yalnızca  ailenin ve Orta Ö�retim'in temin edebile-
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ce�i siyâsî görü� ve davranı� biçimleri ile, yâni Cumhuriyet'in resmî doktrini ile il-
gili bir takım duygusal ifâdelerdir. �lmî de�il siyasî doktrin retori�idir; ö�rencinin 
üniversite öncesinde aile ve Orta Ö�retim'in i�birli�iyle kazanmı� olması gereken bir 
takım hasletlere i�âret etmektedir. Ama, e�er aile ve Orta Ö�retim çocukta bu haslet-
lerin olu�masını o âna kadar gerçekle�tirememi�lerse, bunları gerçekle�tirmenin 
Yüksek Ö�retim'in ana görevi ve hedefi addedip de bu dönemde gerçekle�tirilebile-
ce�ini sanmak yalnızca devrimci geçinenlere has bir safdillik ve ütopyadır. 
 

Ayrıca bu k�nûn, bu maddesiyle, Türk üniversitelerinin yalnızca Türkiye va-
tanda�larına münhasır oldu�unu pe�inen kabûl eden bir görgüsüzlü�ü de içermekte-
dir. Üniversite, etimolojisi gere�i, evrensel bir e�itim kurulu�udur. Bu itibarla bün-
yesinde ba�ka milletlere mensup ö�rencileri de barındırır. Nitekim, gerçekten de bu 
ö�renciler üniversitelerimizde vardır; ama bunların Türkiye'nin siyasî doktrinine göre 
ve Atatürk inkılapları ve ilkeleri do�rultusunda Atatürk milliyetçili�ine ba�lı olarak 
yeti�melerini de bu doktrine inanmalarını da zorunlu kılmak, tek kelimeyle, abestir. 
Bu yabancı ö�rencilerin: 1) Türk milletinin millî, ahlâkî, insanî, mânevî ve kültürel 
de�erlerini ta�ıyan, 2) Türk olmanın �eref ve mutlulu�unu duyan, 3) Türkiye Cumhu-
riyeti Devletine kar�ı görev ve sorumluluklarını bilen ve bunları davranı� hâline ge-
tiren kimseler olmaları da dü�ünülemez. 

 
Ayrıca üniversite hocalarının büyük bir kısmı, mesleklerinin mâhiyeti dolayı-

sıyla, ö�rencilerinde bu türlü bir doktrini gerçekle�tirecek istek, inanç, bilgi, irâde, 
zaman ve davranı�tan zâten do�al olarak yoksundurlar. Öte yandan da ö�rencilerin 
büyük bölümü kendilerine a�ılanmakta olan objektif dü�ünme melekesi gitgide geli�-
tikçe her �eyi yeni kazandıkları bilimsel yol-yordam ve yöntemlerin ele�inden geçir-
dikleri bir fikrî kriz döneminde bulunduklarından, zâten hemen her türlü zorâki 
doktrinle�meye kar�ı do�al olarak  tepki gösteren bir tutum içindedirler. 

 
2547 sayılı Yüksek Ö�retim K�nûnu'nda Yüksek Ö�retim'in amacı hakkında: 

1) üniversite tarafından gerçekle�tirilmesi fiilen mümkün olmayan, 2) üniversite-
nin tabîatına uymayan, 3) ütopik ibârelerin yer almı� olmasına kar�ılık ö�rencilerin 
yeti�mesi açısından Yüksek Ö�retim'in evrensel aslî hedeflerine hiç yer verilmemi� 
olması Türkiye'de Yüksek Ö�retim'in bugün içinde bulundu�u: A) içler acısı buhra-
nın, B) çeli�kilerin, C) keyfîliklerin ve Ç) deontolojik ve etik gerilemenin ana sebe-
bini te�kil etmektedir. 

 
Kısacası, üniversitelerimiz aslî ve evrensel hedeflerinden 2547 sayılı k�nûn 

mârifetiyle tecrid edilmi� bulunmaktadırlar. 
 

4. Sebep – Üniversitelerimiz �eref Pâye'lerini isâbetsiz ve keyfî da�ıtma-
larıyla  da saygınlıklarını yitirmi�lerdir: 

 
 Bir nesnenin kıymeti nâdir olmasıyla orantılıdır. 2547 sayılı k�nûnun üniver-
sitelerimizde emir-komuta zincirini tesis etmesine kadar Doctoris Honoris Causa 
yâni �eref Pâyeleri çok  nâdir olarak ve daha çok yabancı de�erli bilim adamlarına 
verilirdi. Bunun için Senatolar da kılı kırk yararlardı. 2547 sayılı k�nûnun yürürlü�e 
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girmesiyle üniversitelerin da�ıttı�ı �eref Pâyeleri'nin sayısında büyük bir patlama ol-
du. Yalnızca, bilime uluslararası katkıda bulunmu� olan bilim adamlarına verilmekte 
olan bu pâyeler artık tüccarlara, �arkıcılara, gazete sâhiplerine, gazetecilere, tiyatro-
culara, siyâsîlere, emekli askerlere, cumhurba�kanlarına ve (Çavu�esku misâlinde ol-
du�u gibi) diktatörlere bile verilir oldu. Bunların dedikodusu ve perde arkası pazar-
lıkları üniversitelerimizin saygınlı�ını yitirmesine küçümsenemeyecek katkıda bu-
lundu. 
 

5. Sebep – Türkiye kendi bilimsel ve teknolojik potansiyelini gündemde 
tutacak, bu konuyu her yönüyle i�leyecek, konunun önemini kamuoyuna açık-
layacak yeteri kadar dü�ünür ve filozoflardan yoksundur. 

 
 Gerçekten de bilim ve teknolojide ileri ülkelere baktı�ımızda bunlarda: 1) po-
püler bilim yazarlarının, 2) dü�ünürlerin ve 3) filozofların ülkelerinde bilim ve tekno-
loji bilincini diri tuttuklarına ve hattâ hükûmetler üzerinde hatırı sayılır bir baskı gru-
bu olu�turduklarına �âhit olmaktayız. Türkiye ise bu konularda fikir îmâl eden ama 
Basın'da sesini duyuramıyan pek az sayıda kimseye sâhiptir. 
 

6. Sebep – Türkiye bilimsel ve teknolojik potansiyelinin önemine ve bi-
lincine sâhip çıkıp bunu gündemde tutacak ve hattâ kanalize edecek çapta �uur-
lu bir Basın'dan yoksundur. 

 Ülkemizde, TÜB�TAK'ın yayınladıklarının dı�ında "bilimsel dergi" iddiasıyla 
yayınlanmakta olan di�er dergilerin tümüne yakın bölümünün bilim ve teknoloji bi-
lincine katkıları oldu�unu iddia edebilmek mümkün de�ildir. Bunlar ehliyetsiz kim-
selerin elinde i�i, objektiflik rayından çıkararak, magazin ya da doktrin yayıncılı�ına 
dökmekte ve dergilerinde bilim-dı�ı birçok konuyu bilim imi� gibi takdîm ve hattâ 
okurlarını bazı yönlerde �artlandırıp yönlendirme�e de gayret ederek ticâretlerini 
sürdürme�e çalı�maktadırlar. 
 
 Kö�e yazarlarımız, kendilerini de�inmek zorunda hissettikleri, bilimsel konu-
lardaki indî ve câhilce beyânlarıyla bu bilincin tesisine yardımcı olmadıkları gibi 
halkı bilimden de bilim adamlarından da so�utmaktadırlar. Bu, özellikle: 1) nükleer 
santrallerin Türkiye için vazgeçilmezli�i konusunda da, 2) Çernobil kazâsı dolayısıy-
la da, ve 3) 17 A�ustos 1999 depremiyle de iyice açı�a çıkmı�tır. 
 
 Gazetelerimiz ise basılması için yazı gönderen bilim adamları arasında, ge-
nellikle, bunların ilmî ehliyetlerine bakmaksızın fark gözetmekte ve yazılarını bas-
mak ya da reddetmak konusunda gazete idâresinin bu bilim adamları hakkındaki ide-
olojik önyargıları a�ır basmaktadır. 
 

7. Sebep - Türkiye bilimsel ve teknolojik potansiyelinin önemine ve bilin-
cine sâhip çıkıp bunu gündemde tutacak ve hattâ kanalize edecek çapta �uurlu: 
A) bir Devlet erkânından, ve B) bir siyâsî irâdeden yoksundur. 

 Bizim gibi teknolojisi çok geli�memi� ve bilimsel an'anesi henüz teessüs et-
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memi� olan ülkelerin bilim ve teknoloji alanında atılım yapabilmesi ancak bu konu-
nun önemini fevkalâde iyi idrâk eden bir Devlet erkânı kadrosuna sâhip olması ve bu 
yönde kararlı ve ısrarlı bir siyâsî irâdenin ortaya konulmasıyla mümkündür. Türki-
ye'de arada sırada bilim ve teknoloji konusunda zevâhiri kurtarmak kabîlinden nutuk-
lar atılmasına ra�men ülkemiz ne böyle bir siyâsî kadroya ve ne de bu kabilden bir 
siyâsî irâdeye sâhiptir. Bu münâsebetle, nükleer santrallerin ülke için vazgeçilmez bir 
ihtiyaç oldu�unu siyâsîlerimize idrâk ettirebilmek üzere tam 30 yıl u�ra�ılmı� oldu-
�unu söylemek, sanırım, yeter! 
 
 Kanaatimce, Türkiye'nin bilimsel ve teknolojik potansiyeli gerçek anlamda 
pekçok çe�itli teknoloji transferini ve teknolojik yenile�tirmeyi gerçekle�tirebilecek 
kapasitededir. Ancak hükûmetlerin : 1) bilim adamlarına kar�ı duydukları a�ırı ku�ku 
ve güvensizlik, 2) bilim ve teknolojide ülkenin ihtiyâcını plânlamaktaki ve uygula-
maktaki bîgânelikleri ve acizleri, 3) teknoloji transferi ve teknolojik yenile�tirme 
hakkındaki bilgisizlikleri ve kavram karga�aları, 4) parayı bastırınca teknoloji trans-
feri ve yenile�tirmesi satın alabildikleri husûsundaki kuruntuları dolayısıyla bu po-
tansiyel de, bu potansiyelin önemi de idrâk edilmemi�tir ve idrâk edilmemektedir. 
 
 Türkiye'de bilim ve teknoloji potansiyelinin en büyük hendikapı bu konuda 
bilinçli bir siyâsî irâde deste�inden mahrum olu�udur. 
 

8. Sebep – Millî Ara�tırma Merkezleri'miz de siyâsî etkenlerin do�urdu-
�u do�al bir istikrarsızlık içindedir. 

 Türkiye'de Ara�tırma Kurumları'nın ba�ına üst düzey yöneticileri atanırken 
ilmî liyâkat ve dirâyet yerine ço�u kere "politik görü� yakınlı�ı" faktörü a�ır bas-
maktadır. Hükûmetler ve Yüksek Bürokrasi nitelikli, �ahsiyetli, do�ruya do�ru ve e�-
riye de e�ri diyebilecek medenî cesâret sâhibi bilim adamlarını de�il de kendi görü�-
leri do�rultusunda kolayca robotla�tırabileceklerini umdukları kimseleri atamayı ter-
cih etmektedirler. 
 

Bunun için atanan kimsenin o kurumun fonksiyonlarından anlamasına, ilgili 
konularının uzmanı olmasına hiç gerek yoktur! Atanan bu kimseler kendilerine göre 
"uslu" çıkmazlarsa da, genellikle kısa bir süre sonra azledilmekte ya da ba�ında bu-
lundukları kurumun bütün i�leri Yüksek Bürokrasi tarafından sistematik bir biçimde 
dumûra u�ratılmaktadır. Yâni o zât kurumun ba�ında bulundu�u sürece kurumun, bı-
rakınız geli�mesine, normal i�levini sürdürmesine dahi müsaade edilmemektedir. 
 
 Sırf bir misâl takdîm edebilmi� olmak için geçmi�te TAEK gibi uzman bir 
kurumun üst yöneticili�ine bu kurumun uzmanlık alanlarıyla hiç ilgisi olmayan bir 
elektrik mühendisinin, bir in�aat mühendisinin, bir baytarın ve bir albay emeklisinin 
atanabilmi� oldu�unu söylemek, sanırım, yeter! 
 
 Ne yazık ki Türkiye'de bir i�i o i�in gerektirdi�i akademik formasyona sâhip 
olana de�il de i�in künhünü bütün ayrıntılarıyla kavramaktan âciz, vehmini ilim zan-
neden, bu i�in heveskârı amatörlere havâle etmek yalnızca Devlet sektöründe de�il 
zaman zaman özel sektörde de gözlenen (ve ne tuhaftır âdetâ fazîlet mertebesine 
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yükseltilen) bir garâbettir. 
 

Bu hususta çarpıcı tek bir misâl vermek yeterli olacaktır. Türkiye'nin iki 
mümtaz kurulu�u olan MÜS�AD ve TÜS�AD iki yıl arayla Türkiye'nin enerji mese-
lesini ve özellikle de elektrik üretimini ele alan iki rapor hazırlatmı�lar ve kendi adla-
rına yayınlamı�lardır. MÜS�AD'ın raporunun: 1) konuya vâkıf elektrik mühendisi 
ö�retim üyeleri tarafından hazırlanmı�, ve 2) i�in uzmanlarının süpervizyonundan 
geçirilmi� objektif bir rapor olmasına kar�ılık TÜS�AD'ın raporu: 1) ziraatçi bir ö�-
retim üyesi tarafından hazırlanmı�tır, ve 2) firma tercihi gözetti�i izlenimini veren 
sübjektif  ve tarafgir yönlendirmeler içermektedir. 
 
 TAEK ve TÜB�TAK gibi ara�tırma ve uygulama kurumlarımızın en büyük 
hendikaplarından biri, yukarıda ifâde ettiklerimin bir kanıtı olarak, bunların ba�ında-
ki yöneticilerin Hükûmetler tarafından sık sık de�i�tirilmesidir. TAEK'in ba�ına 41 
yılda 20 üst yönetici (yâni yakla�ık 24,5 ayda bir üst yönetici) gelmi�tir. 
TÜB�TAK'da ise 36 yılda 18 üst yönetici (yâni yakla�ık 24 ayda bir üst yönetici de-
�i�mi�tir. Çekmece Nükleer Ara�tırma ve E�irim Merkezi'nde 37 yılda 13 (yakla�ık 
31,5 ayda bir) müdür de�i�mi�tir. Marmara Ara�tırma Merkezi ise 29 yılda 9 (yakla-
�ık 38,5 ayda) yeni bir müdür görmü�tür. 
 
 Buna kar�ılık meselâ Fransa'da Atom Enerjisi Yüksek Komiseri ortalama 10 
yılda bir de�i�tirilmektedir. Bu süre Pâkistan ve Hindistan'da daha da yüksektir. 
 
Bilim ve Teknoloji'de 
Geli�mi�lik Kriterleri 
 
 Bilim ve teknolojide geli�mi� olan ülkelerin Ara�tırma-Geli�tirme (A+G) faa-
liyetleri için bir yıl içinde yapmı� oldukları harcamaların Gayrı Sâfî Millî Hâsıla'ları-
na (GSMH) oranlarının hep %1 den büyük oldu�u ve 10.000 çalı�an ki�i ba�ına ara�-
tırıcı sayısının ise 30 dan fazla oldu�u görülmektedir. 
  

Türkiye'de A+G'nin GSMH içindeki payı ile 10.000 çalı�an ki�i ba�ına ara�tı-
rıcı personel sayısı, sırasıyla: 1981 yılında %0,24 ile 4,2 ki�i ve1990 yılında da 
%0,33 ile 5,4 ki�i olmu�tu. Bu oranlar, iyimser de�erlendirmelerle, 1997 yılında 
%0,48 ile 10 ki�iye ula�mı� gözükmektedir. 

 
Ayrıca Science Citation Index'de zikredilen mak�lelerin sayısı açısından 

Türkiye, ülkeler arasında: 1981 de 41., 1983 de 46., 1990 da 40. ve 1993 de de 38. sı-
rayı i�g�l etmi�tir. 1998 yılında ise Türkiye'nin 5109 mak�le ile 25. sıraya yükselmi� 
oldu�unu görüyoruz. Bu sıralamada 297.795 mak�le ile A.B.D. birinci ve 7.414 ma-
k�le ile de Finlandiye 24. sırada bulunmaktadır90. 1998 itibariyle arkamızda bulunan 

                                                      
90  �lk 30 ülkenin mak�le sayısı bakımından sıralaması �öyledir: 1) A.B.D.: 297.795, 2) �ngiltere: 
78.800, 3) Japonya: 75.997, 4) Almanya: 74.156, 5) Fransa: 52.405, 6) Kanada: 35.751, 7) �talya: 
34.893, 8) Rusya: 25.596, 9) �spanya: 23.180, 10) Avustralya: 21.457, 11) Hollanda: 20.771, 12) Çin 
Halk Cumhuriyeti: 19.6337, 13) Hindistan: 16.763, 14) �sveç: 15.845, 15) �sviçre: 15.005, 16) Güney 
Kore: 11.514, 17) Belçika: 11.007, 18) Brezilya: 9.846, 19) �srail: 9.725, 20) Tayvan: 9.258, 21) Po-
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ülkelerin nüfuslarını göz önünde tutacak olursak, her bir milyon ki�i ba�ına Science 
Citation Index'e geçmi� mak�le sayısı açısından Türkiye'nin bunların da gerisinde ol-
du�u anla�ılmaktadır ve bu durum maalesef hiç de övünülecek bir durum de�ildir. 
 
 Bu sonuca ula�ılabilmesi: bir yandan 1) isâbetli bir kararlılıkla, proje destek-
lenmesi için ayrılan fonlar, di�er yandan da 2) yayınlanan mak�lelere TÜB�TAK'ın 
ödüllendirici mâlî deste�i sâyesinde mümkün olabilmi�tir. 
  
Siyâsî �râde Fıkdânı 
 
 Mayıs 1990'da "1. Bilim ve Teknoloji �ûrâsı" o zamanki Devlet Bakanı Meh-
met Yazar'ın himmetiyle toplanmı�tı. Bu �ûrâ'dan Türkiye'nin bilimsel ve teknolojik 
gelece�i ile ilgili çok isâbetli kararlar çıkmı�tı ama bu kararlar hem o zamanki Hükû-
met ve hem de �imdiye kadar geçen sürede gelip geçmi� bütün Hükûmetler tarafın-
dan hiç bir ilgiye mazhar olmamı�, unutulmu� ve hiç bir uygulaması olmamı�tır. Bu 
durum hem çok üzücü ve hem de Hükûmetlerin bilime ve teknolojiye bakı�larının ne 
kadar farklı bir opti�e dayandı�ını göstermesi bakımından da çok ibret vericidir. 
 
 Bu �ûrâ'dan bir ay önce de, o zamanlar kurucularından biri ve genel müdürü 
bulundu�um, Bilim ve Teknoloji Vakfı'nın �stanbul'da düzenlemi� oldu�u "Türki-
ye'nin Bilimsel Gelece�i Sempozyumu" Türkiye'den, A.B.D.nden, Fransa'dan ve �s-
viçre'den katılan bilim adamlarının takdîm ettikleri orijinal tebli�lerle ve Sempoz-
yum'un son günü Prof.Dr. Nimet Özda�'ın moderatörlü�ünde yapılan panalle çok ilgi 
çekmi�ti. 
 

Bu panele bütün siyâsî partilerin ba�kanları, kendi partilerinin Türkiye'nin bi-
limsel gelece�i husûsundaki siyâsî irâdelerini takdîm etmek üzere dâvetli idiler. 
ANAP adına katılması gereken Mehmet Yazar'ın katılmadı�ı bu panelde SHP Genel 
Ba�kanı Prof.Dr. Erdal �nönü'yü temsîlen Prof.Dr. Abdülk�dir Ate�, DYP Genel 
Ba�kanı Süleyman Demirel'i temsîlen Ekrem Ceyhun, DSP Genel Ba�kanı Bülent 
Ecevit, RP Genel Ba�kanı Prof.Dr. Necmettin Erbakan'ı temsîlen Bahri Zengin, MÇP 
Genel Ba�kanı Alparslan Türke� ve IDP Gene Ba�kanı Aykut Edebali yer almı�lardı. 
 
 Üçbuçuk saat süren bu panel sonunda panelistlerin bütün uslûp ve görü� fark-
lılıklarına ra�men �u 4 maddede tam bir mutâbakat içinde bulundukları tesbit edildi. 
Bu hususlardaki mutâbakatları, paneli izlemekte olan yakla�ık 1500 ki�i önünde, 
kendileri tarafından bir kere daha alenen tasdik ve te'yid edildi: 
 

1. Bilimsel ve teknolojik geli�me mutlaka akılcı, istikrarlı uygun bi-
lim politikaları ve icâbında her türlü fedâkârlı�ı göz önüne alan 
uygun stratejilerle mümkündür. 

2. E�er siyâsî bir irâdeye dayanmıyorsa, bilimsel ve teknolojik ge-
li�me asl� mümkün de�ildir. 

                                                                                                                                                      
lonya: 9.197, 22) Danimarka: 8.348, 23) Avusturya: 7.554,  24) Finlandiya: 7.414, 25) Türkiye: 
5.109, 26) Norveç: 5.024, 27) Yunanistan: 4.926, 28) Meksika: 4.396, 29) Macaristan: 4.382, 30) Ye-
ni Zelanda. 4.354. 
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3. Siyâset adamları ile bilim adamlarının Devlet'in, Millet'in, Va-
tan'ın bek�sı ve ba�arısı için sıkı bir i�birli�i yapabilmeleri bir 
zarûrettir. Buna mâni olan bütün mevzuat aksaklıkları ve bütün 
engeller sür'atle izâle edilmelidir. 

4. Bilim adamları bilimlerini en iyi �ekilde geli�tirip yayabilecekleri 
uygun ve yasaksız bir ara�tırma ortamına kavu�turulmalıdır. Bu-
nun ilk ve "sine qua non" (yâni "bu olmazsa, olmaz") �artı de-
mokrasidir; yalnızca demokrasidir. 

 
Türkiye'nin bilimsel gelece�i hakkında 6 siyâsî partinin ortak siyâsî irâdesi-

nin bu dört ilkeden olu�an bir çerçeve içinde tecellî ve tescil edilmi� olması Türk siyâ-
set ve bilim târihinde ilk ve (ne yazık ki) son kez vuku bulmu�tur. Ve bu itibarla da 
"bir dönüm noktası" te�kil etmesi gereken önemli bir olaydır. 

 
Bu panelde bulunan zevâtın ve temsil ettikleri partilerin ya da bu partilerin 

devâmı mesâbesinde olan partilerin bu panelde mutâbakata varmı� oldukları prensip-
lere o târihden bu yana uymu� ve bunları uygulamı� olduklarını kim iddia edebilir? 1. 
Bilim ve Teknoloji �ûrâsı kararları gibi bu panelde verilmi� olan sözler de siyâsîle-
rimiz tarafından unutulup gitmi�tir;  ve i�in en acı tarafı da i�te budur. 
 
Alınması Gereken Önlemler 
 
 Türkiye, Devlet erkânının bütün vüs'atiyle idrâk edemedi�i ve bu yüzden de 
de�erlendiremedi�i büyük fakat ne yazık ki âtıl bir bilimsel ve teknolojik potansiyele 
sâhiptir. Ama i�in acı olan yanı siyâsîlerimizin bu potansiyeli tesbit ve idrâk etmeye 
te�ebbüs dahi etmemeleri, bu konuya bîgâne kalmalarıdır. 
 

Bu bilimsel ve teknolojik potansiyelin atâletinin sebeplerine gelince bunları 
da birkaç kalem hâlinde takdîm etmek mümkündür. Bu atâlet: 
 

1. Siyâsîlerin bilgi ve irâde eksikli�inden, 
2. Hükûmetlerin, süreklili�i kaybetmeksizin ısrarla uygulayacakları 

tutarlı bir bilim ve teknoloji üretmek, öncelikli konuları tesbit edip 
uygulamak konularında yetersiz kalmalarından, 

3. Devlet erkânının bilim adamlarına so�uk ve bîgâne davranmala-
rından, 

4. Devlet'in bilim adamlarına lâyık gördü�ü bugünkü statünün genç-
lerin böyle bir mesle�e imrenmelerini sa�layacak niteliklere sâhip 
olmamasından, 

5. Millî Ara�tırma Merkezleri'nin sayısının azlı�ından, 
6. Devletin bilimsel ve teknolojik ara�tırmalarını izleyip koordine 

edecek bir örgüte sâhip olmamasından, 
7. Devletin Millî Ara�tırma Merkezleri'ni yalnızca mâlî de�il bilim-

sel yönden de denetleyecek bir sistem geli�tirememi� olmasından, 
8. Yüksek Ö�retim Kurumu'nun bilimsel kıstaslar yerine ideolojik 

kıstaslara itibar etmesinden, 
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9. Doçentlik ve profesörlü�ün kolayla�masının sonucu olarak dokto-
ra tezlerinin kalitesinin dü�mesinden, 

10. Üniversitelerde ihdas edilen emir-komuta zincirinin üniversite ve 
bilim ahlâkına sekte vurmu� olmasından, 

11. K�nûnî statüsü sürekli de�i�tirilen üniversitelerin istikrârının kal-
mayı�ından, 

12. Millî Ara�tırma Kurumları'nın üst düzey yöneticilerini liyâkat-
larından ziyâde dünya görü�leri ve siyasî iktidara yakınlıkları yö-
nünden atama e�iliminin a�ır basmasından ve buna ra�men gene 
de sık sık de�i�tirilerek bu kurumların da istikrarsızlı�a mahkûm 
edilmesinden, 

13. Basınımızın genellikle bilim ve teknolojiye bîgâne kalmasından, 
bu konulara de�indi�i zaman da i�i efsânele�tirip gerçekleri saptı-
rarak magazin açısından ele almasından 

 
kaynaklanmaktadır. 
 
 Bu arada Devlet erkânı da: 
 

1. Birkaç Millî Ara�tırma Merkezi ve alt yapısı içler acısı üniversite-
ler kurmakla bilim ve teknolojinin ülkeye yararlı faaliyetlerde bu-
lunması için bütün gerekenin yapılmı� oldu�u kuruntusundan 
kendilerini kurtarmaları, 

2. Sürekli diri ve zinde tutulan bir siy�sî irâdeyle te�vik, koordine ve 
kontrol edilmeksizin ülke yararına bilimsel ve teknolojik bir ge-
li�menin mümkün olmadı�ını idrâk etmeleri, 

3. 1960-1980 arasında ö�renciler arasındaki ideolojik çeki�melerin 
büyük zararını gördükten sonra �imdi üniversitelerde Devlet mâri-
fetiyle ideolojik çeki�me zemini ihdas etmemeleri, 

4. Millî Ara�tırma Kurumları ve Merkezleri'nin üst düzey yöneticile-
rinin sık sık de�i�tirilmesiyle bu kurum ve kurulu�ların istikrarsız 
kılınmaması 

 
gerekti�ini artık idrâk etmelidirler. 
 
 ��te bu idrâkin ı�ı�ında: 
 

1. Millî bilim ve teknoloji politikaları geli�tirmek, 
2. Ara�tırma ve geli�tirme projelerinin önceliklerini tesbit etmek, 
3. Bu önceliklere göre ülkenini bilimsel potansiyelini birkaç mega-

proje üzerinde yo�unla�tırmak, 
4. �htiyâca göre yeni ara�tırma merkezleri kurmak, 
5. Bilimsel ve teknolojik ara�tırmaları te�vik, koordine ve kontrol 

etmek, ödüllendirmek (çe�itli kategorilerde maddî ödüller ve ma-
dalyalar ihdas etmek), 

6. Bilimsel ve teknolojik konularla ilgili enformasyon toplayıp bun-
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ları ülkenin yararına de�erlendirmek, 
7. Bütün bu faaliyetler için kaynaklar ihdas etmek 

 
ba�lıca görevleri olan, ve bütün bilim ve teknoloji bakımından geli�mi� ve geli�mek-
te olan ülkelerde (ve özellikle de bütün Avrupa Birli�i ülkelerinde de) oldu�u gibi,  
bir "Bilim ve Teknoloji Bakanlı�ı" kurulması ülkenin yararına isâbetli bir ilk adım 
olacaktır. 

* * * 
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E�er Cumhurba�kanı olsaydım Millet Meclisi'ni �öyle kısa bir nutuk irâd ede-

rek açmak isterdim: 

 
 Türkiye Cumhûriyeti vatanda�larının muhterem Milletvekilleri, 
 
 Vatanımızda aynı dili konu�an, aynı kültür birli�ine sâhip, aynı ortak endî�e 
ve idealleri payla�an vatanda�larımızın birlik ve dirli�inin kurucusu olan Osmanlı 
�mparatorlu�u'nun fedâkâr hâdimlerini, bu imparatorlu�un uzantısı olan Türkiye 
Cumhûriyeti'nin muhterem çileke� bânilerini, bütün �ehitlerimizi ve bütün gâzîleri-
mizi lâyık oldukları: hörmet, muhabbet, minnet ve rahmetle anarak Türkiye Büyük 
Millet Meclisi'nin bu yılki yasama dönemini açıyorum. 
 
 Ülkemizin çözüm bekleyen meselelerinin çözüm yerinin yalnızca ve yalnızca 
bu muhterem Meclis oldu�una ve bunun dı�ında, hangi dürtüyle hareket ederlerse et-
sinler: hiçbir ki�inin, hiçbir grubun, hiçbir resmî ya da gayr-ı resmî kurulu�un: 1) bu 
Millet Meclisi'ne vasî olamıyaca�ına, 2) vesâyet taslayamıyaca�ına, 3) çalı�malarına 
baskı uygulayamıyaca�ına ve 4) yön veremeyece�ine, çünkü Devlet'in mutlak hâki-
miyetinin ancak ve ancak bu Meclis'e ait oldu�una ve muhterem Milletvekilleri'nin 
de bu idrâki zinde tutacaklarına olan inancımı da alenen ifâde etmek istiyorum. 
 
 Çe�itli plâtform ve mahfellerde Vak'a-i Hayriye'ye kar�ı olu�an tepkilerle92 
çökmesi hızlandırılan Osmanlı �mparatorlu�u'nun yerine Türkiye Cumhûriyeti'nin 
ik�me edilmesi kolay bir operasyon olmamı�tır. Genç cumhûriyetimiz Osmanlı �m-
paratorlu�u'nun yapısal ve idârî mirâsının bir bölümünü ister istemez kabûllenmek 
zorunda kalmı�tır. Hâlbuki bu mirâs, genellikle, Türkiye Cumhûriyeti'ni �ekillendir-
mek üzere vaz edilen ilkelerle temelde çeli�ki içindedir. Bu çeli�kilerin ortaya çıkar-
dı�ı yapısal ve hukûkî sıkıntılar Devlet'in ve cemiyetin yapısı üzerinde bugün bile 
olumsuz hükümlerini icrâ etmektedirler. Bunlardan yalnızca ikisini dikkat ve tedbir-
lerinize takdîm etmek istiyorum. 
 
 Osmanlı �mparatorlu�u'nda Devlet kutsaldır. "Devlet'in âlî menfaati" �eklinde 
ileri sürülen bahâne her �eyi ve hattâ Pâdi�ahların, �eriat hükümlerini de çi�neyerek, 
kundaktaki kendi mâsum öz karde�lerini katletmelerini dahi mubah kılmaktadır. Bu 
ise Devlet'in kutsallı�ı ardına gizlenerek �ahsî iktidar hırsına kılıf geçirmekten ba�ka 
bir �ey de�ildir. Târih, kutsalla�tırılan ve kutsallı�ı tartı�ma dı�ı bırakılan her mües-
sesenin ve her �ahsın ço�u kere ki�ilerin do�al olan haklarını sınırlandırmak ve hattâ 
ortadan kaldırmak için uygun ve itiraz kabûl etmeyen bir bahâne te�kil etti�ine dair 
dramatik ve hattâ trajik misallerle doludur. 
 
 Türkiye Cumhuriyeti'nin Osmanlı �mparatorlu�u'ndan tevârüs etti�i vasıflar-
                                                      
91  "Umran" degisinin Nisan 2000 târihli 68. sayısında s.34-35'de yayınlanmı�tır. 
92  Bk. Masonlu�un Kökeni. 
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dan en önemlisi Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin kutsal oldu�una dair inançtır.  
�deolojik alanda bu: Devlet'in sorgulanamayan, terakki edemeyen, vatanda�larının 
dinami�ine ayak uyduramayan ve bütün bu olgulardan dolayı da vatanda�larını tâciz 
ve rencîde eden dar bir kalıp içinde hapsedilmesine yol açmı�tır. Hâlbuki Devlet va-
tanda�lar için vardır. Devlet vatanda�ların babası ya da efendisi de�il, ancak ve ancak 
hizmetkârı olmalıdır. Vatanda�ları Devlet'e kul-köle olarak gören geçmi� ça�ların 
zihniyetinin ise savunulacak bir yanı artık kalmamı�tır. 
 

Devletin yapısı ve hizmet anlayı�ı cemiyetin geli�mesinin gerisinde kalmama-
lı, bu geli�meye köstek de olmamalıdır. Bunun için Devlet'in yapısı da hizmet anlayı-
�ı da kalıpla�mı� ideolojilerle de�il fakat halkın maddî ve mânevî ihtiyaçlarına cevap 
verecek, insanların temel  haklarına saygılı, isâbetli ve esnek stratejilerle belirlenme-
lidir. 

 
Artık Devlet'in eri�ilmez bir kudsiyeti oldu�u vehminden kurtulmak ve daha 

realist dü�ünmek zamanıdır.  Genç Türkiye Cumhûriyeti'ni �ekillendirmi� olan ideo-
lojik ilkelerden "Devletçilik �lkesi"nin cemiyetin dinami�i kar�ısında zamanla nasıl 
kadük olmu� oldu�u bu ba�lamda ibretle göz önünde tutulması gereken bir olgudur. 

 
 Osmanlı �mparatorlu�u'ndan kabûl etmi� oldu�umuz bir ba�ka miras da "Lâ-
iklik �lkesi"ne ra�men ismini "Diyânet ��leri Ba�kanlı�ı" olarak tescil etmi� oldu�u-
muz �eyhülislâmlık müessesesi olmu�tur. Devlet e�er prensip itibâriyle âdil ise her 
çe�it vatanda�ına kar�ı e�it uzaklıkta olması gerekir. Âdil ve lâik bir ülkede Müslü-
manlar, Mûsevîler, Hıristiyanlar, Budistler, Mecûsîler,... vb arasında bir fark olma-
ması ve bu gruplardan birinin di�erine nazaran daha avantajlı bir konumda bulun-
maması gerekir. Cumhûriyet'in ilk döneminde kabûl edilmi� olan anlamıyla "Lâiklik 
�lkesi" Devlet ile Din i�lerinin ayrımını öngörmektedir. Diyânet ��leri Ba�kanlı�ı'nın 
Devlet'in organigramı içinde anayasal bir kurum olarak vaz ve tescil edilmi� olması 
hiçbir te'vili haklı çıkarmayacak bir biçimde "Lâiklik �lkesi" ile apaçık çeli�ki için-
dedir. 
 

Bu çeli�kiyi ortadan kaldırmak için ya "Lâiklik �lkesi"nden vaz geçmek ya da 
"Diyânet ��leri Ba�kanlı�ı"nı Devlet'in bünyesinden çıkarmak gerekmektedir. Lâikli-
�i: "Devlet ile Din i�lerinin biribirlerine müdâhale etmemeleri ve ifâde hürriyeti" o-
larak algılayıp uygulayan Fransa Cumhûriyeti'nde yerel Katolik Kilisesi Te�kilâtı'nın 
devlet içinde yer, bütçeden tahsisat alması ve Bakanlıklara fetvâ kapısı gibi hizmet 
vermesi dü�ünülebilir mi? 

 
E�er "Lâiklik �lkesi" Anayasa'mızda zikredilme�e devâm edecekse bunun a-

çık, seçik ve iltibâsa yer vermeyecek bir biçimde "Devlet ile Din i�lerinin 
biribirlerine müdâhale etmemeleri ve ifâde hürriyeti" olarak tanımının da Anayasa'ya 
dercedilmesi bu hususta ülkemizde uygulamalarda ya�anagelmi� olan a�ırılıklara son 
verebilecek olan isâbetli bir önlem olacaktır. 
 
 Devletimiz üniter bir devlettir ve bu vasfını koruması da isâbetlidir. Bu ba-
kımdan e�itimin ve hukukun devletin kontrolünde olması gereklidir. Tevhîd-i Tedri-
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sât K�nûnu'ndan sonra muhterem Milletvekilleri'nin ülkenin bir de Tevhîd-i Hukuk 
K�nûnu'na ihtiyacı oldu�unu te�his ve tesbit etmeleri ve bu konuyu cesâretle ele al-
maları da fevkalâde isâbetli olacaktır. 
 
 Muhterem Milletvekilleri, 
 
 Yeni yasama yılının ülkemiz için verimli ve hayırlı olmasını temenni eder, 
çalı�malarınızda (ifâde hürriyetimi kullanarak) Cenâb-ı Rabbü'l-Âlemiyn'in 
Ülkemiz'in dirli�i,  huzuru ve terakkîsi için en isâbetli kararları almanızda hepinize 
yardımcı olmasını niyâz eder, muhterem Meclis'e saygılarımı takdîm ederim. 
 

* * * 
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Kültür Nedir? 
 
 Kültür, lâtince cultura'dan türetilmi� olup ilk anlamı: tarla sürme, ekin ekme93 
demek olan bir kelimedir. Zamanla bu kelime  farklı bir semantik de�er daha kazan-
mı�tır. Bugün, 1) bir ferd söz konusu ise: kazanılmı� olan ve hür irâdeyle yararlanı-
lan bilgilerin tümü; 2) bir cemiyet söz konusu ise: cemiyetin ayırdettirici (fârik) özel-
li�ini olu�turan içtimaî, dinî, siyasî vb... yapıları ile entellektüel (fikrî), sanatsal vb... 
eserlerinin ve bunların üretimindeki yol-yordamların (metodların) tümü kültür'ü o-
lu�turmaktadır. 
 
 Farklı müellifler kültür için daha ba�ka tanımlar da takdîm edip tartı�mı�lar-
dır.  "Kültür" kavramının ister istemez mu�lâk olu�u dolayısıyla, bütün dü�ünürler 
arasında bir takım nüansların mevcûd olması da do�al ve kaçınılmazdır. Bir ferd söz 
konusu oldu�unda, bu tanıma göre, kazanılmı� bilgilerin tümü bir kültür olu�turma-
maktadır. Bu bilgileri haiz olanın kendi hür irâdesiyle bunlardan yararlanabilmesi de 
gereklidir. Buna göre, bir bilgisayara yüklenmi� olan bilgilerin bilgisayar için bir kül-
tür olu�turdu�u iddia edilemez. Ama bu bilgiler, bunları bilgisayardan çekip alan ve 
bunlardan yararlanan bir kimsenin kültürünün bir parçasıdırlar. 
 
 Gerek bir fert için gerekse bir cemiyet için kültürün zamana ba�lı de�i�imlere 
açık dinamik bir mâhiyeti oldu�u â�ikârdır. Bir kültürü olu�turan unsurlar e�er nice-
lik ve nitelik bakımından iyiye ve zenginle�meye yönelik bir de�i�ime u�rarlarsa bu 
takdirde kültürün tekâmülü'nden (geli�mesinden, olumlu evriminden), e�er bu de�i-
�im bu unsurların cemiyet üzerindeki etkilerinin sönmesine ya da kaybolmasına yö-
nelikse bu takdirde de kültürün yozla�masından (ya da fakirle�mesinden, deformas-
yonundan, soysuzla�masından, dejenerasyonundan) söz edilir. 
 
 Ayrıca "sosyal insan"ın (Homo Populus'un) en belirgin özelliklerinden biri de 
biribiriyle çeli�ik iki içgüdüyü aynı anda, aralarında zâhirî bir çatı�ma olmaksızın, or-
taya koyabilmesidir. Bunlardan biri intisab içgüdüsü, di�eri ise farklı görünme içgü-
düsü'dür. Bu, bir insanın kültürünün çe�itli mikrokültürlerin bir bile�kesiymi� gibi 
davranmasını da açıklar. Müslümanlı�ın îcablarına olabildi�ince uyan bir kimsenin 
resmî bir ziyâfette, ayıp olmasın diye(!),  pagan âdetine uygun olarak kadeh kaldırıp 
içki içebilmesi bu çeli�kili durumlara iyi bir örnek te�kil eder. 
 
 Gözlemler kültür de�i�imlerinin kapalı toplumlarda çok yava�, açık toplum-
larda ise hızlı olabildi�ine i�âret etmektedir. Bir millet, kendi kültüründen farklı bir 
kültürle kar�ıla�tı�ı zaman ya 1) bu kültürü tümüyle reddeder ( a�ırı muhâfazakâr 
kültür), ya 2) bu kültürün kendi kültürüyle çeli�ik olmayan yanlarını millî kültürüne 

                                                      
93  Kültürün Osmanlıca’daki kar�ılı�ı olan hars da lâtince cultura kelimesi gibi tarla sürme anlamın-
dadır. Türk Dil Kurumu da kültür kelimesini ekin kelimesiyle kar�ılamaktadır. 
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uyumlu bir biçimde katar (millî kültür a�ırlıklı kültür evrimi), ya 3) bu kültürün 
kendi millî kültürüyle çeli�ik kalıplarından (padigmalarından) ve de�er hükümlerin-
den bir bölümünü, çeli�kileri görmezlikten gelerek, kabûl eder (paradoksal ya da  
eklektik kültür), ya da 4) millî kültürünü bu kültürün sultasına terkeder (emperyalist 
kültür a�ırlıklı kültür yozla�ması). Buna göre bu son iki �ık kültür  yozla�ması sü-
recine te-k�bül eder. 
 
 Görüldü�ü gibi kültür ve kültür de�i�imleri meseleleri hiç de basit de�ildir. 
Bunun sebebi bunların tanımlarının �ahıstan �ahısa de�i�ebilen yâni sübjektif pekçok 
parametreye tâbî olmalarıdır. Ayrıca kültürü ve kültür de�i�imlerini olu�turan unsur-
ların ve süreçlerin ölçülebilir büyüklükler olmaması da bununla ilgili tahlillerin ob-
jektifli�ine do�al olarak gölge dü�ürmekte, bunlara nihaî bir vasıf atfedilmesine en-
gel olmaktadır. Bu itibarla kültür ve kültür de�i�imleri, mâhiyetleri gere�i, daima tar-
tı�maya ve anla�mazlı�a açık ve, bu temel vasıflarından ötürü de, mu�lâk kavramlar-
dır. 
 
Kültür Mesajlarında 
Kodların Önemi 
 
 Belirli bir kültürün mensubu olmak kendisini bir mesaj aracılı�ıyla belli eder.  
Bu mesaj bir takım: 1) e�yâda, 2) davranı� biçiminde, 3) ifâde tarzında, ya da 4) üni-
formada kodlanmı� bir �ekilde gizlidir. Meselâ Batı Kültüründe bir kadının sol yü-
zük parma�ında altın bir halkanın bulunması; "Ben evli bir kadınım" mesajının ko-
dudur. Biriyle tokala�an bir kimse Masonluk i�aretini verirse kar�ısındakine: "Ben 
masonum. Sen de masonsan kendini bana belli et!" mesajını kodlanmı� bir biçimde 
iletiyor demektir. Türkiye'de "Esselâmü aleyküm" diye selâm vermek itiyâdında olan 
bir kimse ise kendisinin Ehl-i Sünnet'den oldu�u olgusunu ve bu olgunun o muazzam 
hamûlesini iki kelimelik veciz bir kod aracılı�ıyla ifâde etmi� olmaktadır. Kezâ aya-
�ında sandalet, sırtında hâkî renkte abadan kapu�onlu bir manto, belinde de zünnârı 
bulunan sakallı bir �ahıs, bu hâliyle, bir Fransisken ke�i�i ve manastır kültürüyle yo�-
rulmu� birisi oldu�u mesajını bu yoldan kodlanmı� bir biçimde iletiyor demektir. 
 
 Bundan ötürü kültürleri, bir bakıma,  kodlanmı� birer ileti�im sistemi kümesi 
olarak  telâkki etmek de mümkündür. Bu bakı� açısından bir milletin millî alfabesi de 
çok mühim bir kültür kodu sistemidir. Belirli bir kültüre mensûbiyet, o kültürün: 1) 
kodlarını bilmeyi, 2) kodlarının delâlet ettiklerine uymayı, 3) kodlarını bozmayıp 
muhafaza etmeyi, ve 4) bu kodların aracılı�ıyla ileti�imde bulunmakdan zevk almayı 
gerektirir. 
 
 Her kültürün, iskeletini olu�turan kodlarının dayandı�ı az ya da çok zengin 
bir duygusal temeli ve bu temele ba�lı olarak bir de de�erler sistemi vardır. Bir kül-
türün kodlarının iletti�i mesajları kabûllenmemek ya da sâdece anlamamak bile o 
kültürün mensuplarında taaccüb, hayret, ayıplama, tenkid, tiksinti, istikrah, 
dı�arılama, yasaklama, hakaret, tacâvüz vb... gibi duygusal tepki ve patlamalara yol 
açabilir. 
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 Meselâ ingiliz sofra kültüründe yemek yenmedi�i zaman ellerin dizlerin üze-
rinde de�il de masanın üzerinde bulunması büyük terbiyesizlik, tabakta birkaç lokma 
kalmayacak �ekilde yeme�in bitirilmi� olması ise görgüsüzlük ve açgözlülüktür. Bu-
na kar�ılık fransız sofra kültüründe tabakta yemek bırakılması ev sâhibesine kar�ı 
büyük nezâketsizliktir. Anglosakson sofra kültüründe meyva ya da tatlının sa� elle 
yenmesi dı�ında sa� elle yemek yemenin en azından görgüsüzlük olmasına kar�ılık 
müslüman sofra kültüründe sol elle yemek yemek Hazret-i Peygamber'in hadisiyle 
yasaklanmı� olan kerih bir harekettir. 
 
 Farklı kültürlerden kimselerin anla�ıp dostluk kurabilmeleri ya da en azından 
bir arada uyumlu bir biçimde bulunabilmeleri imkânı: 1) kültürlerinin ortak arakesit-
lerinin büyüklü�ü, ve 2) biribirlerinin kültürlerine olan vukuflarının do�urdu�u: a) 
müsâmaha ve hattâ b) tahammül ile orantılıdır. 
 
Halkı Millî Kültürüne Kar�ı 
Yabancı Kılmanın �eytânî Stratejisi 
 
 Bir ülkenin ferdlerini kendi öz kültürüne kar�ı yabancıla�tırmak için: 1) o kül-
türün kendine özgü kodlarının delâlet etti�i anlamları unutturmak, 2) bu kodların 
delâlet etti�ine uymayı zül addettirecek yeni fakat �eytânî bir de�erler manzûmesi 
uydurup halka bunu a�ılamak, 3) bu kodların anlamsız oldu�u dü�üncesini yayarak 
bunları ele�tirmek, 4) halkı bu kodlar aracılı�ıyla ileti�imde bulunmaktan so�utmak 
ya da bu kabil bir ileti�imi düpedüz yasaklamak, ve 5) kültürel de�erlerin rahatça in-
tikal ettirilmesini önleyici zecrî tedbirler almak, baskılar uygulamak yeterlidir. 
 
 Farklı kültürlerin biribirleriyle dayatmacı bir biçimde kayna�ma�a tâbî tutul-
ması cemiyetlerin istikrârı için hiç de olumlu sonuçlar vermemektedir. Hele bir takım 
yeni ya da yabancı kültür de�erlerini, haklarında ne kadar olumlu ve yüceltici propa-
ganda yapılırsa yapılsın, eskilerinin yerine yerle�tirme�e kalkı�mak halkın vicdânın-
da genel bir mâkes ve kabûl bulmamaktadır. Böyle bir eylem ancak, halkın büyük 
bölümünden kopuk marjinal bir ekalliyet ihdâs etmektedir, o kadar! Büyük Fransız 
�htilâli, Sovyet �htilâli, Çin'de Mao'nun �htilâli, Nazi �htilâli ve di�er fa�ist ve militer 
ihtilâllerin bir süre sonra, köksüzlüklerinden do�an nâkısalar dolayısıyla, yıkılıp git-
tikleri ve halk kütlelerinin onlarca yüzyıllık kendi öz kültürlerine büyük bir tehâlükle 
tekrar rücû ettikleri olgusu ihtilâl ve dayatmacı kültür de�i�imi meraklılarına ibret 
vermelidir. 
 
 Kültürler arasındaki çeli�ki ve biribirini dı�arlamalar bilhassa mikrokültürleri 
farklı kimselerin geçimsizli�ine ve dramatik vicdan muhâsebelerine yol açmaktadır. 
Nitekim farklı mikrokültürlere mensup iki ki�inin evlili�i bile ço�u kere hazımsızlı-
�a, müsâmahasızlı�a, tahammülsüzlü�e ve giderek mutsuzlu�a sebep olarak bo�an-
ma yolunu açabilmektedir. 
 
 Katoliklerin din kültürü ile pozitif bilimlerin kültürü uyu�umlu olmadı�ından 
bu iki kültürün bir ki�ideki zorâki izdivâcı katolik bilim adamlarının vicdanlarında 
her zaman tahammül edemedikleri bir huzursuzlu�a ve çeli�kilere yol açmı�tır. 
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Medeniyet Nedir? 
 
 Medeniyet arapça, �ehir anlamındaki, medîne  kelimesinden türetilmi�tir. Me-
denî: "�ehirli" demektir. Buna göre medeniyet de "�ehirli olma, �ehirde ya�ama 
hâli"ne delâlet etmektedir. Pekiyi ama �ehirde ya�amakla kırsal alanda ya�amak ara-
sındaki fark nedir? Bu fark, �ehirde kırsal alana oranla insan yo�unlu�unun daha faz-
la olması hasebiyle insanlar arasında anla�mazlıklara, tedirginliklere ve düzensiz-
liklere yol açmaması için �ehir hayatının daha fazla kurala ve daha fazla norma tâbî 
olmasında aranmalıdır. �u hâlde �ehirlili�in olmazsa olmaz (sine qua non) �artları 
�ehirde ya�ayanların düzeni korumak üzere: 1) norm koyabilmek, ve 2) konulan 
normlara uyabilmek  özgürlü�ü ve titizli�ine sâhip olmalarıdır. Buradan hareket e-
dersek, yukarıda verilen tanımın rûhuna uygun olarak, aynı �artların medeniyetin zu-
hurunun da �artları oldu�unu söyleyebiliriz. 
 
 Buna göre: 1) bir cemiyetin içtimaî, fikrî, dinî, ahlâkî, siyasî, askerî, ilmî, 
teknolojik ve sanatsal  faaliyetlerine �ekil veren normlarının tümü, ve 2) bu normlara 
uyulabilmesi o cemiyetin global medeniyet düzeyini  olu�turmaktadır. Yâni mede-
niyet dedi�imiz kavramın âdetâ iki baca�ı bulunmaktadır. Bunlardan biri söz konusu 
ve benzer alanlarda normlar vaz etmek, di�eri ise bu normları uygulamakdır. Bun-
ların ilki var ama ikincisi yoksa o medeniyet mâlûldür. 
 
 Bir cemiyetin ya da bir ülkenin global medeniyet düzeyi pozitif olarak ölçü-
lebilir bir büyüklük de�ildir. Çünkü bunun objektif bir birimini tanımlamak mümkün 
de�ildir. �� böyle olunca da bir ülkenin global medeniyet düzeyi hakkında yapılan  
mukayeseler  ve ileri sürülen iddialar yalnızca sübjektif kıstaslara dayanan iyi ya da 
kötü zanlar olarak kalmaya mahkûmdurlar. 
 
 Meselâ siyâsetini lâik normlara ba�lamı� olan Fransa'nın medeniyet düzeyini 
siyâsetini Anglikan Kilisesi'nin (yâni Hıristiyanlı�ın) normlarına ba�lamı� olan 
�ngiltere'ninki ile mukayese etmek abestir. Kezâ, banknotları üzerinde "Allah'a îmân 
edi-yoruz" ibâresini iftiharla basmı� olan ve yeni Cumhurba�kanı görevini 
devralırken Kitâb-ı Mukaddes'e el basarak yemin eden A.B.D.nin medeniyet düzeyi-
nin aynı i�lemlerin suç sayıldı�ı lâik Türkiye'ye nazaran daha az medenî oldu�unu 
iddia etmek de saçmadır. 
 
 Aynı �ekilde hukuk sistemini Mecelle'ye dayandıran Osmanlı �mparatorlu�u 
ile hukuk sistemini hıristiyan Avrupa'nınkine dayandıran Türkiye Cumhuriyeti ara-
sında da bu açıdan bir medenîlik mukayesesi yapılması muhâldir; çünkü bunlar birer 
sübjektif seçim ve kabûl i�idir, o kadar. Millî alfabesini lâtin alfabesine çevirmiyor 
diye Japonya'nın Türkiye'den daha az medenî oldu�unu iddia etmek ne kadar abes i-
se, Türkiye'nin lâtin alfabesini kabûl etti diye medeniyetinin artmı� oldu�unu iddia 
etmek de o kadar temelden yoksun bo� bir iddiadır. Kezâ, meselâ bale kültürü açısın-
dan Rusya'nın Türkiye'den daha zengin oldu�u belki söylenebilir ama her iki ülkede 
de uygulanmakta olan bale normları açısından Rusya'nın Türkiye'den daha medenî 
oldu�unu iddia etmek de abestir. 
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 Bir ülkenin belirli bir konudaki medeniyet düzeyini bir ba�ka ülkeninkiyle 
aynı �artlar altında mukayese etmenin ancak bazı özel durumlarda anlamı vardır. 
Meselâ bir ülke demokrasi konusunda, di�er medenî ülkeler gibi, normlar koyucu o-
labilir ama e�er kendi koydu�u normlardan sapmayı do�al görürse medenîli�i hak-
kında, i�te o zaman, objektif bir mukayese imkânı do�mu� olur. Anayasası olup da 
bunu ister babacan bir görünümle, ister dayatmacı bir biçimde ihlâl etmeyi mubah 
görenlerin ülkesi söz konusu oldu�unda, Anayasa'ya itaati en üstün fazilet sayan bir 
ba�ka ülke nezdinde bu ülkenin medenîli�inin hor ve hakîr görülmesi bu kıstaslara 
göre kimseye garip gelmemelidir. 
 
 Bu kıstaslar ve görü� açısından Avrupa Birli�i (AB) ile Türkiye mukayese e-
dilirse bu ülkelerin Türkiye'nin AB'ye entegrasyonu hakkında ne gibi endi�eleri ol-
du�unu ve AB'ye üyeli�imizin, kültür ve medeniyet normları açısından, ne gibi sâik-
lerle askıya alındı�ının sebeplerini tesbit etmek hem kolay ve hem de ö�retici 
olacaktır. 

 
* * * 
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Mâbed (ya da Tapınak) �övalyelerinin 
Târih Sahnesine Çıkı�ı 
 
 1085 yılında Papa II. Urbano'nun ça�rısı üzerine olu�turulan I. Haçlı Ordusu 
1099 yılında Kudüs'ü i�g�l etti. Selâhaddin Eyyûbî'nin 1187 yılında Kudüs'ü geri alı-
�ına kadar 88 yıl sürmü� olan bu i�g�l Haçlıların "Mukaddes Topraklar"da hızla ör-
gütle�melerini gerektirdi. Kurulan "Deniza�ırı Lâtin Devletleri"nin resmî örgütü ya-
nında, bugünkü deyimiyle, "Gönüllü Kurulu�lar" da pıtırak gibi bitmi�ti. 
 
 Bunlardan biri de fransız asîlzâdelerinden Hugues de Payns'ın 1118 yılında 
kurdu�u "Mesih'in Fakir �övalyeleri" örgütü idi. Bunlar kendilerini, Kudüs'ü ziyâret 
edecek olan hıristiyan hacıları koruyup Kudüs'e giden yolları savanmakla yükümlü 
addetmekteydiler. 
 
 1125 yılında Kudüs'ün yeni hıristiyan kıralı Mescidü-l Aksâ'yı "Mesih'in Fa-
kir �övalyeleri"ne tahsîs edince, burasının Hazret-i Süleymân'ın Mâbed'inin bulun-
du�u yer olarak bilinmesinden ötürü, örgüt de ismini "Mâbed �övalyeleri"ne dönü�-
türdü. Ayrıca hem dinî ve hem de askerî bir tarîkat olarak resmen tanınması için Pa-
palık mak�mına da ba�vurdu. Bu istek Papalık tarafından 1129 yılında kabûl ve tescîl 
edildi. 
 
 Mâbed �övalyeleri95 zamanlarının aydın asilzâdeleri oldukları için yalnız Ku-
düs ve civârında de�il, aynı zamanda  güney Fransa ve Paris'de de kısa sürede örgüt-
le�tiler. Bu örgütü kurmak için gerekli olan parayı ise Avrupa ile Ortado�u arasında-
ki ticârete aracı olmakla elde ettiler. Çek ve kredi mektubunu ilk uygulamaya koyan-
ların Mâbed �övalyeleri oldu�u söylenmektedir. Böylece Ortado�u'ya mal alma�a 
giden avrupalı tüccarlar yanlarında, korsanlara ya da e�kiyâlara kaptıracak para ta�ı-
madan, güvenle sayâhat edebiliyorlardı. 
 
 Mâbed �övalyeleri, ayrıca, bankerlik ve ticârete de el attılar. Hattâ Fransa 
kıralının resmî bankacısı ve borç vericisi dahi oldular. 
 
 Ba�arılarını Ortado�u'daki arap tüccarlarına telkîn ettikleri dürüstlükleriyle ve 
verdikleri sözlere sadâkatleriyle sa�lamaktaydılar. Bu nitelikler önce kar�ılıklı bir ti-
cârî itimâdın ve daha sonra da düpedüz itimâdın yerle�mesini sa�ladı�ı gibi Mâbed 
�övalyeleri'ne Arap Dünyâsı'nın kapılarını da açtı. Mâbed �övalyeleri Hasan 
Sabbah'ın "Ha�hâ�îler Örgütü" ile de temas kurdular. Böylece, gizli kalmak ve bu 
yolla kudretini arttırmak isteyen bir örgütün yapısı hakkında da örgüt üyelerinin 
biribirlerini tanımak için i�âretle�me kodu kullanmaları hakkında da fikir sâhibi oldu-

                                                      
94  "Ça�rı�ım" dergisinin Mart 1997 târihli 37. sayısında s.16-23 ve 1999 yılında "Umran" dergisinin 
56. ve 57. sayılarında, sırasıyla,  s.25-30 ve s. 29-32'de yayınlanmı�tır. 
95 Fransızcası: "Les Chevaliers du Temple" ya da  "Les Templiers"; �ngilizcesi: "The Templars". 
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lar. 
 
 Mâbed �övalyeleri Ha�hâ�îler'den edindikleri bilgileri ufak de�i�ikliklerle 
kendi örgütlerine de uyguladılar. Meselâ el sıkı�ırken i�âret parma�ının kar�ısındaki-
nin bile�ine teması Mâbed �övalyeleri'nden oldu�unun parolasıydı. Eli sıkılan da e-
�er bir Mâbed �övalyesi ise, bunu hisseder etmez, aynı i�âretle bunu kar�ısındakine 
belli ediyordu. Ama kar�ısındaki e�er Mâbed �övalyesi de�ilse zâten bunun ne de-
mek istedi�ini anlamıyordu. 
 
 Mâbed �övalyeleri'nin Müslümanlar'ın pekçok örf ve âdetine de â�inâ olduk-
ları ve hattâ bunları gizlice uyguladıkları da iddia edilir. �bnü-l Esîr: "Bu �övalyeler 
sofu adamlardı. Bu da verdikleri sözü tutmalarının garantisiydi" dedikten sonra Hı-
ristiyanlar ile Müslümanlar arasında aktedilen anla�maların geçerli olması için 
Mâbed �övalyeleri'nin garantisinin yeterli oldu�unu ekler. 
 
 Kudüs Müslümanlar tarafından geri alındı�ında �övalyelerden yakalanan her-
kesin kafasının kesilmesine ra�men Mâbed �övalyeleri tarîkatının o zamanki Üstâd-ı 
Âzamı olan Gérard de Ridefort'un îdam edilmemi� olması dikkat çekicidir. Aynı zâ-
tın serbest bırakıldıktan sonra direnen di�er Mâbed �övalyeleri'ni teslim olma�a zor-
lamı� olması da bir ba�ka garâbettir. 
 
 Kudüs mâcerâlarının bitmesinden sonra, Mâbed �övalyeleri merkezlerini Pa-
ris'e ta�ıdılar. Seine nehrinin akı� yönünde sa� kıyısında ve Louvre Sarayı'nın 
ku�uçu�u 800 metre kadar kuzeydo�usunda yüksek bir kale in�â ettiler. Bugün bu ka-
leden eser kalmamı� olmasına ra�men bu yer hâlâ "Le Quartier du Temple" yâni 
Mâbed Mahallesi diye anılmaktadır. 
 
Mâbed �övalyelerinin 
Geçici Sonları 
 
 Mâbed, ticâret ve bankerlik faaliyetleri sâyesinde gitgide zenginle�en Mâbed 
�övalyeleri'nin, halkın dilinde Hazret-i Süleymân'ın hazînelerinden daha da zengin 
oldu�u söylenen hazînelerinin muhâfaza edildi�i esrârengiz bir yerdi. Bu durum hal-
kın hayal gücünü ola�anüstü tahrik etti�i gibi �ngiltere ile sava�tan yeni çıkmı� olan 
Fransa'nın Mâbed �övalyeleri'nden almı� oldu�u borcun faizlerini dahi ödeyemeye-
cek durumda olan Fransa'nın üst düzey yetkililerini de rahatsız etmekte ve hırslarını 
kamçılamaktaydı. 
 
 Hazîne Nâzırı Enguerrand de Marigny ile Mühr-i Sultânî  Muhâfızı (Le 
Garde de Sceau) yâni Adâlet Nâzırı Guillaume de Nogaret Fransa'nın çâresiz kıralı 
Yakı�ıklı Filip'i (Philippe le Bel'i) Mâbed'in efsânevî hazînesine elkonulması için ik-
nâ etme�e çalı�ırlar. Onlara göre,  Fransa'nın içinde bulundu�u bu ekonomik krizi a�-
ması için Mâbed �övalyeleri'nin hazânesini ele geçirmekten ba�ka hiçbir  çıkar yolu 
yoktur. 
 
 Üstelik, 1302 yılında Flandre'a kar�ı giri�ilen sava�ta Fransa'nın yenik dü�me-
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si ülkede daha da büyük ekonomik ve sosyal sıkıntılara yol açmı� bulunuyordu. 
Kıralın parayı diledi�i gibi devalüe etmesi de 1306 yılında Yahudiler'i sürüp mülkle-
rine el koyması da hazîneye bir ferahlık kazandıramamı�tı. 
 
 Guillaume de Nogaret ile Enguerrand de Marigny'nin Mâbed �övalyeleri'nin 
mal varlı�ına elkonulmasına dair bu me�'um projesi Yakı�ıklı Filip'in i�ine gelmekle 
beraber kıral böyle bir operasyonun do�uraca�ı hukûkî sorunların a�ılmasının çok 
zor olaca�ından endî�e etti�i için nihaî kararı vermekte tereddüt etmekteydi. Papalık 
mak�mının tasdik ve tescîl etmi� oldu�u ve o zamana kadar da Hıristiyanlı�a büyük 
hizmetlerde bulunmu�, tek bir olumsuz davranı� ve tutumu tesbit edilmemi� olan di-
nî-askerî bir tarîkatın mal varlı�ına elkoymak hiç de kolay bir i�mi� gibi gözükmü-
yordu. Kıralın nâzırları böyle bir operasyonun stratejisinin: 1) önce bu tarîkat hak-
kında Papa'yı tarîkatı la�vetme�e mecbur bırakacak bir iftirâ uydurma�a, ve 2) daha 
sonra da Papa ile oturup anla�ma�a dayanması gerekti�i husûsunda kıralı iknâ ettiler. 
Fakat Papa'nın da böyle bir komploya ancak, Fransa'nın, Mâbed �övalyeleri'ne atıla-
cak olan iftirânın Vatikan tarafından resmîle�tirilmesini sa�lamaya yönelik  tatmin-
kâr tâvizler vermesi hâlinde sıcak bakabilece�i tahmin edilmekteydi. 
 
 Yakı�ıklı Filip ise 1306 yılında yapmı� oldu�u devalüasyonda ayaklanan hal-
kın öfkesinden kurtulmak ve hayatını güven altına almak için uzun süre Mâbed'e sı-
�ınmı� oldu�unu da unutamıyordu. 
 
 Bununla beraber kıral, nâzırlarının ısrarlarına dayanamadı ve 13 Ekim 1307 
günü ola�anüstü gizli tutulan ve bütün Fransa'de uygulanan bir operasyonla Mâbed 
�övalyeleri'ne ait üçbin askerî tımar merkezinde ele geçirilen bütün �övalyeler tutuk-
landılar. Fransız Akademisi üyelerinden Antoine de Levis-Mirepoix'nın da dedi�i gi-
bi bu "geçmi� zamanların en ola�anüstü polis operasyonu" idi. Bu operasyonun ger-
çekten de ola�anüstü bir titizlikle hazırlanıp yürütülmü� oldu�unu kabûl etmek gere-
kir. Operasyonun gizlili�i ise Fransa'da bütün nâhiye merkezleri hâkimlerine 14 
Eylûl 1307 günü gönderilmi� ama ancak 13 Ekim 1307 günü açılması gerekti�i bildi-
rilmi� olan mektuplarla sa�lanmı� bulunmaktaydı. Mektupta Mâbed �övalyeleri'nin 
hepsinin tutuklanması, tarîkatın bütün mal varlı�ına el konulması ve �övalyelerin Ki-
lise'nin adâletine (yâni Engizisyon Mahkemesine) teslim edilinceye kadar da hapis al-
tında tutulmaları emri vardı. 
 
 14 Ekim 1307 günü Paris'de yayınlanan kırallık bildirisi Mâbed �övalyeleri'-
ni: 1) dinden çıkmı� olmakla, 2) �sâ'nın �ahsına hak�ret etmekle, 3) rezil âyinler dü-
zenlemekle, 4) homosksüellikle, ve nihâyet 5) Baphomet96 ismini verdikleri bir puta 
tapmakla suçlamaktaydı. Bu a�ır suçlamalar kar�ısında Papa'ya da tarîkatı lâ�vet-
mekten ba�ka bir seçenek kalmıyordu. 
 
 Mâbed �övalyeleri'nin tutuklanmalarından sonra halk arasında olu�an efsâne-
lere bakılacak olursa, Louvre Sarayı'ndaki gizli ajanları tarîkatın Üstâd-ı Âzamı 
Jacques de Molay'e bu tutuklanmaları üç gün öncesinden bildirmi�lerdi. Bu ise, 
                                                      
96 Fransızca yazılı�ıyla Baphomet, pekçok ara�tırıcıya, gene aynı dildeki yazılı�ıyla Mahomet'nin (yâni 
Muhammed'in) hatâlı bir imlâsı olabilece�ini telkîn etmi�tir. 
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Jacques de Molay'e: 1) tarîkatın dillere destan hazînesini bilinmeyen bir yere gizlice 
nakletmek ve 2) �övalyelerden Paris'de bulunanlardan bir bölümünü de �ngiltere'ye 
ve Orta Avrupa'ya kaçırmak için gerekli tedbirleri alması için yeterince zaman bı-
rakmı�tı. 
 
 Kıral Yakı�ıklı Filip bu operasyon sonunda umdu�unu bulamamı�; Fransa'yı 
kalkındıraca�ını ümid etti�i hazîneye eri�ememi�; olsa olsa devletin Mâbed �övalye-
leri'ne olan borcunun sıfırlanmasını sa�lamı�tı, o kadar! 
 
 Bugün bile bulunsa Fransa'yı Dünyâ'nın en zengin devleti hâline getirece�ine 
inanılan Mâbed �övalyeleri'nin hazînesinin ara�tırılması için düzenli olarak her yıl 
örtülü ödenekten bir mikdar paranın ayrıldı�ı, bir zamanlar, Fransa'da dedikodu ko-
nusu edilmi�tir.  
 
 Papa V. Clément 22 Kasım 1307 târihinde hıristiyan âlemin bütün prenslerine 
hükümranlıkları altındaki topraklarda bulunan bütün Mâbed �övalyeleri'nin tutuk-
lanmalarını emreden  "Pastoralis Preeminentiae" ba�lıklı bir tebli� yayınladı. 
 
 �övalyelerin büyük bir kısmı sorgulamalarında tâbî oldukları ve ço�u kere 
ölümleriyle sonuçlanan i�kenceler esnâsında bu a�a�ılayıcı suçlamaları reddetmi�ler 
ve bu komplonun mîmarlarını lânetleyerek �erefleriyle ölmü�lerdir. Di�er bir kısmı 
ise i�kencelere di�erleri kadar katlanamadıklarından ve sonlarını çabukla�tıraca�ı i-
nancıyla suçlamaları kabûl ederek îdam edilmi�lerdir. 
 
 V. Clément Mâbed �övalyeleri Tarîkatı'nın kapatılmı� oldu�unu resmen an-
cak 2 Mayıs 1312 günlü "Vox in Excelso" ba�lıklı te�li�iyle ilân edebildi. Ancak bu 
tebli�in ilgi çekici olan yanı �udur ki Papa'nın bu tebli�inde Mâbed �övalyeleri'ni 
suçlayan tek bir kelime bulunmamakta ve, bahâne olarak yalnızca, tarîkatın kapatıl-
ması kararının "Kilise'nin hayrına oldu�u için..." verilmi� oldu�undan söz konusu e-
dilmektedir. 
 
 2 Mayıs 1312 günlü "Ad Providam" ba�lıklı tebli�inde ise Papa, �övalyelerin 
bütün mallarının Kudüs'denberi bu tarîkatın rakîbi ve açık dü�manı olan Hospitalier 
(Misâfirperver �övalyeler) Tarîkatı'na devredilmesine hükmetmektedir. Yakı�ıklı Fi-
lip bu yönden de avucunu yalamak zorunda bırakılmı�tır. 
 
 Kıral, Mâbed �övalyeleri'nin son Üstâd-ı Âzam'ı Jacques de Molay (1243-
1314) ile yardımcıları: Hugues de Pairaud, Geoffroy de Charnay ve Geoffroy de 
Gonville'i 18 Mart 1314 günü son kez Notre Dame katedralinin ana kapısının önüde 
kurulan mahkemeye çıkarttırdı. Hâkimlerin arasında Nogaret'nin yeri bo�tu; zirâ bir 
yıl önce ölüp gitmi�ti. Mahkeme heyeti tarâkatın bu dört ileri gelenini de ömür boyu 
hapse mahkûm etti. 
 
 Bunun üzerine Jacques de Molay ile Geoffroy de Charnay aya�a kalkarak 
mahkemeyi izleyenlerin önünde: 1) kararın adâletsiz oldu�unu, 2) kendilerine yükle-
tilmek istenen suçları asl� i�lememi� olduklarını, 3) bunun kıral Yakı�ıklı Filip'in, 
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Enguerrand de Marigny'nin, Guillaume de Nogaret'nin ve Papa V. Clément'ın iftirâsı 
oldu�unu cesâretle haykırdılar. Bunun üzerine mahkeme heyeti kararını de�i�tirerek 
Jacques de Molay ile Geoffroy de Charnay'in yakılarak îdam edilmelerine karar ver-
di. 
 
 Her iki mahkûm, o ak�am, Seine nehrindeki La Cité adasının Louvre Sarayı 
önündeki en uç noktasında yakıldılar. Efsâne, her ikisinin de so�ukkanlılıkla bu azâ-
ba gö�üs germi� olduklarını; Üstâd-ı Âzam Jacques de Molay'in ise, odunlar ate�le-
nirken, Louvre Sarayı'nın penceresinden olayı seyreden Yakı�ıklı Filip'e: "Filip! Se-
ni, Papa'yı ve Marigny'yi bir yıla kalmadan Âhiret'de Cehennem'e ben u�urlayaca-
�ım" diye haykırmı� oldu�unu bildirmektedir. 
 
 Gerçekten de bir ay sonra Papa V. Clément 19'u 20 Nisan'a ba�layan gece, ve 
Filip de aynı yılın 29 Kasım günü öldüler. Jacques de Molay'in kehâneti de böylece 
gerçekle�mi� oldu. Ama efsâne bu sonucun, daha çok, Kıral'ın ve Papa'nın oda hiz-
metçileri ile bu zevâtın geceleyin odalarını aydınlatın mumları satanların ortak kom-
plosunun eseri oldu�unu fısıldamaktadır. Bu hizmetkârlar ile mumcuların Mâbed 
�övalyeleri'ne sâdık kimseler oldu�u ve mumların parafinine de düzenli olarak arse-
nik karı�tırılmak sûretiyle bu sonucun elde edilmi� oldu�u yaygın bir rivâyettir. 
 

Enguerrand de Marigny ise 29 yıl kırallık etmi� olan Yakı�ıklı Filip'den sonra 
yerine geçen X. Louis'nin iki yıllık kırallı�ı esnâsında 30 Nisan 1315'de asılarak î-
dam edilmi�tir. Böylece Jacques de Molay'in kehâneti tamamlanmı� olmaktaydı ama 
acaba Mâbed �övalyeleri intikamlarını kendilerini tatmin edici bir biçimde alabilmi�-
ler miydi? 
 
Mâbed �övalyeleri'nin 
Yeniden Dirili�leri 
 
 �ngiltere ve Orta Avrupa'ya kaçanlarla daha sonra onlara katılan di�er Mâbed 
�övalyeleri, son Üstâd-ı Âzam'larının tâlimâtıyla, in�â edilmekte olan kilise ve kated-
ral �antiyelerine ba�vurup hiçbir loncaya ba�lı bulunmayan duvarcı olduklarını beyân 
ederek i�e alınmı�lardı. Fransızca  franc ("fran" diye okunur): bir yere ba�lı olmayan, 
hür, serbest demektir. Bunun �ngilizce'si ise free'dir ("frî" diye okunur). Duvarcı da 
Fransızca'da maçon ("mason" d.o.), �ngilizce'de de mason ("meysın" d.o.) oldu�una 
göre Franc-maçon ("fran-mason"97 d.o.) ya da Free-mason ("frî-meysın" d.o.) deni-
len bu grup i�te Fransa Kırallı�ı'nın zulmünden yakasını zor kurtarmı� olan Mâbed 
�övalyeleri'nin zâhirine i�âret etmekteydi. 
 
 "Serbest Masonlar"ın Fransa Kırallı�ı'na kar�ı intikam duygularıyla dolu ola-
rak Avrupa genelinde örgütlenmeleri epeyi bir zaman almı�tır. Bunlar yava� yava� 
gizli hücreler hâlinde odakla�ırlar. XVII. yüzyıldan ba�layarak da yerel de olsa bir 
takım ba�arılar kazanırlar. Cemiyetin, sivil ve askerî idârelerin köprü ba�larını tut-
maya ba�larlar. Saraylarda önemli mevkiler elde etme�e, kıralların harîmine kadar 

                                                      
97 Fran-mason Osmanlıca'ya, bir de�i�ikli�e u�rayarak, Farmason �eklinde geçmi�tir. 
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sızma�a gayret ederler. Fransa'da Capet Hânedânı'ndan sonra Valois Hânedânı tahta 
geçer. Ama ne gam! Serbest Masonlar ataları olan Mâbed �övalyeleri'ne yapılmı� o-
lan haksızlık ve zulmün intik�mını Fransa Kırallı�ı'ndan alma�a yeminlidirler. O 
nihaî intikam gününü büyük bir sabır ve hınçla beklerler. �ntikam �u ya da bu hâne-
dandan de�il, keyfî hareket ettiklerine inanılan bütün hânedanlardan ve Kilise'den a-
lınacaktır. Nesilden nesile intikal eden, yeminle tahkim edilmi� olan amaçları budur. 
 
 Katedrallerin ve büyük kiliselerin in�aatları XVI. yüzyılın sonuna do�ru tav-
sadı�ından duvarcı Masonlar'ın sayıları da, hem bu sebebden ötürü ve hem de Mâbed 
�övalyeleri'nin bekâr kalmak üzere yemin etmi� dindar tarîkat mensûbu olmaları do-
layısıyla gitgide azalır. Çâre olarak bizzat duvarcı olmamakla birlikte Mâbed �öval-
yeleri'nden mîras kalan idealleri  benimseyip de bir hayat tarzı gibi uygulamak iste-
yenler de duvarcı olarak "Kabûl Edilmi� Masonlar" ünvanıyla bu hınç ve intikam 
kervanına kabûl edilirler. Bu, hareketin artık  sâfiyetinin kaybolup her türlü cereyâna 
açıldı�ı, de�i�imin ba�langıcı olur. Hareket daha sonraki yüzyıllarda iyice kurumsal-
la�ıp sekülerle�ti�inde ise kendine ba�ka amaçlar seçerek iyice dejenere olacaktır. 
 
 Serbest ve Kabûl Edilmi� Masonlar, ökümenik diyebilece�imiz ilk toplantı-
larını 1717 yılında �skoçya'da Saint Andrew'da yaparlar. Bu toplantıda  Fransız 
Kırallı�ı'ndan alınacak olan intik�mın gerçekle�tirilmesi için izlenmesi gerekli strate-
jiyi tesbit etmek ve bir rapor hazırlamak üzere bir komisyon olu�turulur. Bu komis-
yon raporunu 1724 yılında aynı yerde toplanacak olan Mason Konvansiyonu'na tak-
dîm edecektir. 
 
 Bu konvansiyonda kabûl edilen kurallar ve strateji hızla uygulamaya sokulur. 
Avrupa'nın her yerinde ve özellikle de Fransa'da pekçok Mason locası büyük bir giz-
lilik içinde faaliyete geçer. Artık amaç ba�ta Fransa hânedânı olmak üzere bütün hâ-
nedânların hükümranlıklarına son vermek ve Kilise'nin gücünü kırmaktır. 
 
 Osmanlı �mparatorlu�u da bu uygulamalardan nasibini alacaktır. Osmanlı 
topra�ında ilk Mason Locası 1767 yılında �stanbul'una Galata semtinde açılır. Bu lo-
canın ünlü üyelerinden biri de Galata do�umlu fransız �airi André de Chénier'dir. Ne 
var ki André de Chénier'nin masonlu�u, masonların ba�latıp yönetti�i Fransız �htilâ-
li'nde kafasının giyotinle kesilmesine engel olmaz. 
 
 Kendi haber alma örgütleri aracılı�ıyla masonların gücünü ve stratejisini iyi 
de�erlendiren �ngiltere, Hollanda, Prusya ve Rusya kıralları mason localarının kendi 
ülkelerinde kurulmasını destekleyip kendileri dahi mason olarak tehlikeyi geçi�tirir-
ler. 
 
Mâbed �övalyeleri'nin 
Gecikmi� �ntik�mı 
 
 1724 Saint Andrew Konvansiyonu'ndan sonra Mâbed �övalyeleri'nin: 1) 
Fransa Kırallı�ı'ndan, ve 2) Kilise'den  alınacak olan intikamlarının artık resmen vâ-
risi olan Serbest ve Kabûl Edilmi� Masonlar, tam 69 yıl boyunca, tıpkı bir telkârî us-
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tası sabrı ve hazâkatiyle 1789 yılında gerçekle�tirdikleri Büyük Fransız �htilâli'nin 
alt-yapısını hazırlarlar. 
 

Bunu gerçekle�tirmek üzere Fransa'da ve özellikle de Paris'de pekçok yeni lo-
ca açılır. Ediblerden, filozoflardan, bilim adamlarından vara-yo�a itiraz eden, inatçı 
ve saldırgan tipler özenle seçilerek mason yapılır. Bunların fikirlerinin halka olabil-
di�ince yayılması husûsunda imkânlar hazırlanır. Kırallı�ın: 1) asiller, 2) ruhban sı-
nıfı, ve 3) avâm olmak üzere kesin sınırları olan bir kast sistemi ihdas etti�i; bunun 
akla ve mantı�a aykırı oldu�u; buna kar�ılık idealin ise: 1) bu sistemin ortadan kaldı-
rılması, 2) herkesi e�itlikçi ve akılcı bir çerçeve içinde toplayıp birle�tiren  ve yalnız-
ca halkın irâdesine dayanan, kıralların da ruhban sınıfının da açgözlülü�ünden ko-
runmu� bir Cumhûriyet olaca�ı fikirleri ileri sürülür. 
 
 14 Temmuz 1789 günü patlak veren ihtilâl on yıl sürer. Kıral ve Kıraliçe î-
dam edilirler. Kilise'nin mallarına el konur. Kiliselerin önemli bir bölümü ba�ka i�le-
re tahsis edilir. Hıristiyanlıkdan Arındırma Yasası kabûl edilir. Bundan böyle Dev-
let artık lâik olur. Bu strateji çerçevesinde takvim ve yılba�ı, hıristiyan kökenli ol-
dukları gerekçesiyle de�i�tirilir. Akıla tapınma Devlet'in resmî dini olur. Hattâ Tan-
rıça Akıl adına Paris'de Champs de Mars'da resmî ve görkemli âyinler bile düzenle-
nir. 
 
 Masonlar, programlarına uygun olarak, Mâbed �övalyeleri'nin intik�mlarını, 
Fransız Hânedânı'ndan ve Kilise'den böylece almı� oluyorlardı. Pekiyi de, Masonluk 
acaba bundan sonra neyle me�gûl olacaktı ya da me�gûl olmalıydı? 
 
Operatif Masonlukdan 
Spekülâtif Masonlu�a Geçi� 
 
 �lk Serbest Masonlar aralarında örgütlenirlerken duvar örmedeki becerilerine 
göre, eski lonca örgütlerinde oldu�u gibi: 1) çırak, 2) kalfa, ve 3) usta �eklinde bir 
üçlü derecelendirilmeye tâbî idiler. Bu, Operatif Masonluk'daki yapıdır. 
 
 Ancak bir taraftan Operatif Masonlu�un temel u�ra�ı olan duvarcılı�ın bilfiil 
icrâ edilememesinden dolayı, di�er taraftan da azalan masonların sayısını arttırmak 
için duvarcı olmamalarına ra�men duvarcı imi� gibi Kabûl Edilmi� kimselerin ma-
son localarına alınması mason idârecilerini daha esrârengiz, dolayısıyla da daha câzib 
bir strateji uygulama�a sevketmi�tir. ��te, masonik derecelerini üçden (3) otuzüçe 
(33) yükselten bu Yeni Masonluk Spekülâtif Masonluk adını almaktadır. 4. ilâ 33. 
derecelere de felsefî dereceler denilmektedir. 
 
 Bundan böyle ilk üç dereceyi içeren Mâvi Localar masonların avâmına, di�er 
dereceleri içeren Kırmızı Localar  masonları havassına ve 33. dereceden ancak bâzı 
masonların girebildikleri Kara Loca da masonların hassülhavassına (yâni kayma�ı-
nın kayma�ına) hitâb edecektir. Fransız �htilâli'ni Ba�ımsızlık-E�itlik-Karde�lik  (es-
ki deyimiyle: Hürriyet-Müsâvat-Uhuvvet) sloganı ile özde�le�tirilen ve demokrasiyi 
savunan Masonluk'da e�itlik ve demokrasiyle ba�da�mayan bir kast sisteminin ortaya 
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çıkması hareketin artık sekülerle�ip dejenere olmaya ba�lamı� oldu�una ı�ık tutmak-
tadır. 
 
 Ufkunu geni�letmek zorunlulu�unda olan bu yeni tür Masonluk için: 1) yeni 
idealler, 2) uygun(!) bir efsânevî geçmi�, ve 3) yeni bir strateji gerekliydi. �dealler i-
çin yeni arayı�lara gerek yoktu. Büyük Fransız �htilâli Masonlu�un bir taraftan yaptı-
rım gücünü ispatlarken di�er taraftan da  ideallerini de�i�mez bir biçimde kalıpla�-
tırmı� bulunuyordu. 
 
 Bu ideallerin paradigmaları: 1) Masonlu�un otoritesi hâriç olmak üzere, bü-
tün �ahsî otoritelere kar�ı sava� ve bunun do�al sonucu olarak da cumhûriyetçi idârî 
sistemin (Masonların denetiminde kalması �artıyla) her ülkede hükümrân olması, 2) 
Masonlu�un ihdas etti�i din hâriç olmak üzere, dinî her otoriteye kar�ı sava�, 3) Bü-
yük Fransız �htilâli'nden dâimâ ve her yerde ve de özellikle e�itimin her kademesin-
de hayranlıkla söz edilmesi ve böylece körpe dima�ların bu kavramın propagandası 
yapılan içeri�iyle kama�masının sa�lanması, 4) her konunun lâiklik, akılcılık ve e�it-
lik ilkeleri içine alınmasının temini �eklinde özetlenebilir. 
 
 "Mâbed �övalyeleri" tarîkatı da onun vârisi olan "Serbest Ve Kabûl Edilmi� 
Masonlar" tarîkatı da Mûsevî-Hıristiyan Medeniyeti'nin bir ürünüydü. Bu itibarla 
Masonlu�un, kendi köklerine ili�kin bir târih ya da efsâne ihdas etme�e kalkı�tı�ın-
da, herhâlde bunun unsurlarını gidip de Çin Medeniyeti'nden kotarması beklenmezdi. 
��te Masonlu�un kökenini gizleme�e yönelik me�hur Hiram Usta Efsânesi de Spekü-
lâtif Masonluk'daki daha pekçok efsâne de  böylece Tevrat, Talmud, Kabala kökenli 
mûsevî unsurlar olarak Masonlu�a girmi� bulunmaktadır. Bunlara bakıp da, belirli 
bir kesimin yaptı�ı gibi, Masonlu�un Yahudîli�in bir uydurması oldu�una hükmet-
mek hiç de isâbetli de�ildir. Çünkü bütün bunların yanında zaman zaman Yeni 
Eflâtunculuk'dan, Yunan Esâtiri'nden, Gnostikler'den de eklektik alıntılar yapılabili-
yordu. Bazı localarda ise Von Eckarthausen'ın (1752-1803), ba�ka bir takım localar-
da ise Meister Eckhart (1260-1327) ve Swedenborg'un (1688-1772) ve hattâ eski Mı-
sır Esâtiri'nin etkileri daha a�ırlıklıydı. Ama gerçek �u ki Operatif Masonlu�un üç 
derecesinde ve bunların ritüellerinde sathî de olsa var olan dinî hava Spekülâtif 
Masonluk'da yerini dinle alay eden putperest (pagan) esâtirin karanlı�ına terk edi-
yordu; öyle ki 33. dereceden bir masonun: 1) hiçbir dinî inancı olmayan, ama 2) han-
gi îtikad olursa olsun o îtikadın samimî �âkirdi imi� gibi görünmesini beceren fâzıl(!) 
ve hakîm(!) bir olgun insan(!) portresi çizmesi gerekmekteydi. 
 
 Avrupa'da Getto'lara tıkılmı�, hürriyet ve hayat hakları sınırlandırılmı�, a�a�ı-
lanmı�, dâimâ iteklenmi� olan mûsevî cemaatlerinin Masonlar tarafından Fransız �h-
tilâli'nin dövizi hâline getirilen Ba�ımsızlık-E�itlik-Karde�lik sloganı kar�ısında ümi-
de kapılmamaları ve Masonluk ile ilgilenmemeleri imkânsızdı. Nitekim XIX. yüzyı-
lın ba�larından itibâren her ülkede mûsevî cemaatinin ileri gelenleri Mason Locala-
rı'na üye olmu�lardır. Bu bir çe�it kendini koruma içgüdüsünün tezâhürü sayılabilir. 
Ancak, Masonlu�un Yahudîli�in îcâdı oldu�u ve bütün Masonlu�u onların idâre et-
tikleri iddiası asl� isâbetli bir iddia de�ildir. 
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Osmanlı Hânedânına Kar�ı 
�ntikam Duygularının Kökeni 
 
 Özellikle XVII. yüzyılın sonlarından ba�layarak serke�li�i, ya�macılı�ı, 
yolkesicili�i ve e�kiyâlı�ı Osmanlı �mparatorlu�u'nun ba�ına büyük g�ileler açmı� 
olan Yeniçeri Oca�ı'nın lâ�vedilmesi daha XVIII. yüzyılın  ilk çeyre�inde dü�ünül-
mü�se de  bunu 15 Haziran 1826'daki dirâyetli operasyonuyla ba�aran Sultan II. 
Mahmud olmu�tur. Vak'a-i Hayriyye (Hayırlı Olay) diye anılmakta olan bu operas-
yonda yalnızca �stanbul'da bir günde 10.000 ve bunu izleyen iki ay zarfında da ta�ra-
da bir o kadar yeniçeri ortadan kaldırılmı�tır. 
 
 Yeniçeriler Hacı Bektâ�-ı Velî'yi ocaklarının pîri ve mânevî efendisi olarak 
saydıklarından her yençeri oca�ında bir Bektâ�î Babası bulunurdu. Pâdi�âh, Bektâ�î-
ler'in yeniçerilerin serke�liklerini önleyecek yerde onları kı�kırttıklarını da çe�itli ve-
sîlelerle tesbit ettirdi�inden 8 Temmuz 1826 günü bütün Bektâ�î tekkelerinin kapatı-
lıp bunların ba�ka tarîkatlara (ve özellikle de Nak�îli�e) tahsisine ve Bektâ�îler'den 
de suçlu bulunanların îdamına ve di�erlerinin de çe�itli yerlere sürülmesine karar ve-
rir. Bu yüzden Bektâ�îler'in büyük bir bölümü takıyye uygulayarak ba�ka tarîkatlara 
intisâb etmi�lerdir. 
 
 Bu târihden ba�layarak Bektâ�îler de onlara îtikad açısından yakın olan Ana-
dolu Alevîleri'nin bir bölümü de Osmanlı Hânedânı'na kar�ı, tıpkı Mâbed �övalyele-
ri'nin Fransa Hânedânı'na besledikleri gibi, bir hınç ve kin besleme�e ba�lamı�lardır. 
 
 Bu hınç ve kinin Sultan Abdülaziz'in �ehâdetinde de rol oynamı� oldu�una 
dair târihçilerimiz tarafından iddialar ileri sürülmü�tür. Bunların ispat edilebilmi� id-
dialar olmamasına ra�men, bu me�'um hâdisenin hazırlayıcıları ve ba� aktörleri ola-
rak ithâm edilenlerin hem bektâ�î ve hem de (meselâ Mithat Pa�a gibilerinin) mason 
olmaları acabâ yalnızca bir tesâdüf müdür? 
 
 XIX. yüzyılın sonlarına do�ru Mekteb-i Tıbbîye'de Sultan II. Abdülhamid'in  
idâresinden rahatsızlık duyan mûteriz bir grup ö�renci 1889 yılında, adı bir takım 
de�i�iklikler geçirdikten sonra 1908 yılında �ttihad Ve Terakkî Cemiyeti'nde karar kı-
lacak olan �ttihad-ı Osmânî Cemiyeti'ni kurmu�; ve aynı yıl içinde Fransa'da ya�a-
makta olan ve Jön Türkler diye tanınan ve Pâdi�âh'a kar�ı olan bir grupla temasa 
geçmi�ti. 
 
 Jön Türkler'in hemen hepsinin Fransız Dı�i�leri Bakanlı�ı tarafından paraca 
desteklendi�i ve fransız Mason Locaları'nda tekrîs98 edilmi�, Fransız �htilâli'nin hay-
rânı  kimseler oldukları bugün delilleriyle ortaya çıkarılmı� bulunmaktadır. Mason-
luk �ngiltere, Belçika, Hollanda, Danimarka, Norveç ve �sveç kırallarının zâten ma-
son olmaları hasebiyle orada ihtilâlci uygulama bulamıyaca�ını bildi�inden Jön 
Türkleri kendisi için nîmet bilip onlara Osmanlı'yı yıkmak üzere gerekli deste�i se-
vinçle sa�lamı�tır. 
                                                      
98 Tekrîs edilmek: Mason Locası'na üye olarak kabûl edilebilmek için geçirilmesi gerekli ritüelden ba-
�arıyla geçmek. 
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 Bu bakımdan Jön Türkler hem �ttihad Ve Terakkî Cemiyeti ve hem de Türki-
ye'deki Mason Locaları için verimli bir fidelik görevi ifâ etmi�lerdir. Sultan II. 
Abdülhamid'in affıyla Türkiye'ye döndükleri zaman Jön Türkler'in, Osmanlı Hâne-
dânı'na kar�ı duydukları hınç ve kin bakımından aralarında hemen bir sempatinin o-
lu�tu�u bir topluluk ise Bektâ�îler olmu�tur. Bektâ�îler'in önde gelenleri zâten 1867 
yılından ba�layarak Mısırlı Prens Mustafa Fâzıl Pa�a sâyesinde Mason Locaları'nda 
tekrîs edilip mason olmu� bulunmaktaydılar. Bu arada �air Nâmık Kemâl'in, Talât 
Pa�a'nın ve �eyhülislâm Mûsâ Kâzım'ın da hem mason ve hem de bektâ�î olmaları 
ibretle kaydedilmesi gereken bir husustur. 
 
 Cumhûriyet'in kurulu�unu izleyen yıllarda, Hilâfet'in ilg�sında ve ayrıca harf, 
takvim, �apka inkılâblarında, ezânın ve Kur'ân'ın türkçe tilâvet edilmesi uygulamala-
rında ve di�erlerinde Türkiye'den yükselmi� olan gizli-kapaklı ya da â�ikâr itirazlar 
arasında tek bir bektâ�î ya da alevî yer almamı� oldu�u gibi Fransız �htilâli'nin aka-
binde kurulmu� olan ihtilâl mahkemelerinin hukuk, usûl ve uslûb bakımınan birer 
kopyası oldu�u izlenimini veren �stiklâl Mahkemeleri esnâsında da mahkûm olan 
bektâ�î ya da alevîye rastlanmamaktadır. 
 
 Çok partili döneme geçildi�inde ise bu iki grup da büyük ço�unlukla, kendi-
lerine göre, Vak'a-i Hayriye'nin öcünü almı� görünen Cumhuriyet Halk Partisi kur-
maylarına kar�ı daima büyük saygı ve minnet duymu�lar ve yıllar boyu bu partiye 
ba�lı ve sâdık kalmı�lardır. 
 
 Mâbed �övalyeleri'nin Masonlar'a devrettikleri "Fransız Hânedânı'na kar�ı 
vazgeçilmez öfke ve kin" ile Bektâ�î/Alevîler'in Osmanlı Hânedânı'na kar�ı öfke ve 
kinleri arasındaki paralelli�i hem târihî ve hem de sosyal ve politik açılardan daha da 
derinli�ine inceleyecek olan ara�tırıcıların bu konuya e�ilmeleri konunun di�er gizli 
yönlerine de ı�ık tutacaktır. 
 
Sonuç 
 
 Bugünkü Masonluk, kökeni açısından, Mâbed �övalyeleri Tarîkatı'na dayan-
maktadır. �övalyeli�in gereklerine sâdık ve dürüst bir tarîkat olan Mâbed �övalyeleri 
Tarîkatı, sâhip oldu�u mülke kar�ı Fransa kıralı Yakı�ıklı Filip'in ve danı�manlarının 
hırsı yüzünden 1307 yılında iftirâya u�ramı� ve �övalyelerin bir bölümü haklarında 
kurulan Engizisyon Mahkemesi'nin sorgulaması sırasında gördükleri i�kenceye 
dayanamıyarak ölmü�ler; tarîkatın Üstâd-ı Âzamı da yardımcılarından biriyle yakıla-
rak îdam edilmi�tir. 
 
 Bu mezâlimden kaçabilmi� olan �övalyeler ise Fransa dı�ında in�â hâlindeki 
katedrallerde kendilerini hiçbir loncaya ba�lı olmayan (yâni serbest ve de hür) du-
varcılar olarak takdîm edip i� bularak yava� yava� örgütlenmi�lerdir. Artık tek amaç-
ları Fransız Hânedânı'ndan ve Kilise'den intikam almaktır. �skoçya'da 1724 yılında 
Saint Andrew kentinde aktettikleri konvansiyondan sonra  örgüt artık �skoç Ritine 
Ba�lı Serbest ve Kabûl Edilmi� Masonlar olarak faaliyet gösterme�e ba�lamı�tır. 
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Masonlar, 65 yıl boyuncu büyük bir sabırla hazırladıkları Büyük Fransız �htilâli'nin 
sonuçları olarak, hem Kıral ile Kraliçe'nin kafalarını kesmi� ve hem de Kilise'nin et-
kisiz ve de yetkisiz kılınmasını sa�lamı�lardır. Artık Fransa dinin vaz etti�i ahlâk ku-
rallarına ve di�er emirlerine göre de�il halkın uygun görece�i ahlâk kurallarına ve 
yasalara göre idâre edilir. Bütün bunlara rehberlik edecek olan da Tanrıça(!) Akıl'-
dır. 
 
 Benzer bir durum Osmanlı'nın kaderinde de vardır. Bu sefer ortadan kaldırıl-
mak istenen devleti yenilgiden yenilgiye sürükleyen ve bir zorbalar toplulu�una dö-
nü�mü� olan Yeniçeri Oca�ı'dır. 1826 yılında Vak'a-i Hayriye (Hayırlı Olay) diye 
anılan bir operasyonla 20.000 yeniçeri ortadan kaldırılır. Yeniçeriler'in mânevî des-
tekçisi durumunda bulunan Bektâ�îler de cezâlandırılır; suçlu görülenleri îdam edilir. 
Di�erleri sürülür. Tekkeleri ve di�er mülkleri ba�ka tarîkatlara devredilir. Bu andan 
ba�layarak Bektâ�îler'in ve onlarla aynı paraleldeki bazı Alevî gruplarının ortak a-
macı: 1) Osmanlı Hânedânı'nın ve 2) Hilâfet müessesesinin ortadan kalkması olur. 
 
 Bektâ�îler 1867 yılından itibâren mason localarına üye olma�a ba�larlar. Bu 
arada Fransa, ülkesindeki Jön Türkler denen mûterîz ve ihtilâlci grubu destekler. 
Bunların ço�unlu�u Fransız mason localarında tekrîs edilir. Jön Türkler'in Fransa'dan 
döndükten sonra intisâb ettikleri �ttihad Ve Terakkî Cemiyeti'nin üyelerinin hemen 
hepsi de masondur. Gerek Jön Türkler gerekse �ttihad Ve Terakkî Cemiyeti'nin üye-
leri Bektâ�îler ile Osmanlı Hânedânı dü�manlı�ı konusunda çok iyi kayna�ırlar. Tür-
kiye Cumhûriyeti'nin kurulu�u sırasında görev almı� olan eski �ttihad Ve Terakkî 
mensupları ile Bektâ�î/Alevî toplulu�u bütün inkılâbları kayıtsız �artsız destekler. 
Hilâfet'in 1924 yılında kaldırılmasıyla Osmanlı Hânedânı da Hilâfet de resmen çök-
mü� olur. ��in "Büyük Fransız �htilâli'nin paradigması"na uygun olması için bunlar 
zâten gereklidir. Nereden bakılırsa bakılsın, sonuçta: Vak'a-i Hayriye'nin intik�mı 
Osmanlı Hânedânı'ndan alınmı� olur. 
 
 Cumhûriyet Halk Partisi'nin, dini Türkiye'den söküp atmanın Fransa'daki ka-
dar kolay olamıyaca�ını sonunda idrâk edecek kadar temkin sâhibi kurmayları hiç 
de�ilse diyânetin kontrolünü elden kaçırmamak için �eyhülislâmlık mak�mına sâhip 
çıkarak Diyânet ��leri Ba�kanlı�ı'nı ihdas edip diyâneti devletin uslu çocu�u kılarlar 
ve böylece dini de kontrol altında tuttuklarına inanırlar. Her ne kadar kendilerine öz-
gü lâiklik kavramıyla ba�da�masa da, yeni cumhûriyeti sürekli göz altında tutan çifte 
standartlı Mason Avrupa açısından bu, aslında,  olumlu bir geli�medir. 
 
 Bu Avrupa ise: 1) kendisi için ehven-i �er olanı daha sonraları daha büyük tâ-
vizler koparmak üzere hazmetmesini bilen, ama 2) gönlü Türkiye'nin hıristiyanla�-
masından yana olan, 3) bu gerçekle�inceye kadar Türkiye'yi, kendi anlayı�ına göre 
vaz ve empoze edece�i, bir Ilımlı �slâm (Light Islam) reçetesine  çekme�e çalı�an, 4) 
bu reçeteye kar�ı en mâsum direnci bile "Radikal �slâmcılık!" ya da "Fundamen-
talizm!" nâra ve �amatalarıyla bastırmayı, sindirmeyi ve aforoz etmeyi tabiî hakkı o-
larak gören, 5) Türkiye'yi yalnızca kendi normlarına göre yeniden biçimlendirmek is-
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teyen, ve 6) bu konuda her türlü baskıyı ve bu arada da Mason Locaları'nı99 strateji 
belirleyen bir araç olarak kullanan bir Avrupa'dır. 

 

* * * 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                      
99 Bk. 27 A�ustos 1997 günlü Yeni �afak Gazetesi , sayfa: 4. 
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Oruç Tutmanın 
Fazîletleri 
 
 "Oruç tutmak" �slâm'ın temel ibâdetlerinden biridir. "Oruç tutmak" Hazret-i 
Âdem'den Hazret-i Muhammed'e kadar bütün peygamberler tarafından ümmetlerine 
tavsiye edilmi�tir. Hazret-i Mûsâ da Hazret-i �sâ da oruç tutarlardı. Semâvî dinlerdeki 
bütün ibâdetlerde oldu�u gibi orucun da: 1) maddî, ve bir de 2)  mânevî yönü vardır. 
 

Usûlüne uygun olarak tutuldu�u takdirde maddî yönü itibâriyle islâmî oruç,  
pekçok tıbbî incelemelerde de vurgulanmı� oldu�u gibi: 1) vücûdda 11 ayda biriken 
toksik maddelerin do�al olarak elenmesini kolayla�tırır, 2) bâzı kimselerin dengesiz 
ve a�ırı beslenmesi sorununa bir aylık bir nefes aldırır, 3) hayatî fonksiyonları icrâ 
eden organların dinlenip güçlenmesini sa�lar, 4) sinir sistemindeki ileti�im 
pertürbasyonlarının ortadan kalkmasına katkıda bulunur ve bu ileti�imi regülârize 
eder, ve 5) insanda "kuruntu"yu (yâni vehmi) azaltır. 

 
Mânevî yönü bakımından  ise oruç: 1) insanın kendi nefsi üzerine e�ilip dü-

�ünmesine ve bu bakımdan idrâk sâhibi olmasına katkıda bulunur, 2) açlık ve yoksul-
luk çeken hemcinslerinin durumlarının berrâk bir idrâk ile idrâk edilmesini sa�lar, 3) 
bu bakımdan insanın merhamet hislerinin geli�mesine ve hangi dinden olursa olsun 
insanlara �efkat ve müsâmaha ile yakla�maya zemin hazırlar, 3) nefsin, ki�inin hem 
kendi nezdinde ve hem de ba�kalarının nezdinde kınanmasına sebep olabilecek a�ırı 
isteklerinin idrâk edilip bunlara gem vurulmasını sa�lar, 4) Yaratan'ın bir emrini ye-
rine getirmenin mutlulu�unu bah�eder, ve 5) nefsine gem vuramayanlardan çok farklı 
oldu�unun idrâkinin verdi�i mânevî huzurun, ve bu imkânı bah�ederek kendisini ko-
rumu� oldu�u için Yaratan'a hamd ve �ükür etmenin lezzetini tattırır. 

 
Orucun edebine riâyet etmek ve hakkını vermek yalnızca bir inanç meselesi 

de�il, aynı zamanda bir idrâk ve bir kültür meselesidir de. Elbette ki oruçlu oldu�u 
zaman barut fıçısı kesilen, vara yo�a sinirlenen, önüne gelenin kalbini kıran, yâni di-
line ve eline hâkim olamıyan bir kimsenin Yaratan'ın indindeki de�eri ile oruçlu ol-
masına ra�men kendisinden ahlâkî ve içtimaî yönden bir eksiklik ya da olumsuzluk 
zuhur etmeyen yâni yalnızca aç ve susuz kalmak bakımından de�il fakat ahlâkî ba-
kımdan da nefsine hâkim olan kimsenin de�eri aynı olamaz. 

 
Oruçlu iken açlı�a ve susuzlu�a tahammül etmekle beraber davranı�larında 

sabır, temkin ve îtidal gösteremeyen bir kimsenin oruç tutması do�ru de�ildir. Onun 
�slâm'ın bu kabil hasta kimseler için gösterdi�i müsâmahadan yararlanıp �eriat'ın 
öngörmekte oldu�u oruç kefâreti olarak her gün bir fakîri doyurması kendisi için da-
ha hayırlıdır. 
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Ramazan Sosyal Dayanı�maya 
Da Katkıda Bulunan Bir Aydır 
 
 Ramazan sosyal dayanı�maya katkısı olan bir aydır. Bu ay boyunca zengini 
de fakiri de e�, dost ve ahbabların iftara gelmelerini sofralarının beti-bereketi sayar-
lardı. Bu iftar sofraları ise yalnızca oruç tutan müslümanlara de�il herkese açık olur-
du. Hattâ tam iftar vaktinde sokaktan geçen birisi herhangi bir evin kapısını çalıp: 
"�ftara Tanrı misâfiri kabûl eder miydiniz?" diye sordu�unda derhâl sofraya ve hem 
de ba�-kö�eye alınırdı. 
 

Benim çocuklu�umda pekçok kimse ermeni, yahudi ve rum kom�uları ya da 
ahbabları için özel bir iftar dâveti yapardı. Ayrıca bunlar, kar�ılıklı tebrikle�mek için 
muhakkak, biribirlerinin dinî bayramlarını, yortularını ve kandilleri de kollarlardı. 
Kurban bayramında gayrı-müslim dostların kurban payı özenle ayrılır ve evlerine 
kadar gönderilirdi. Bayram tebrikine gelen gayrı-müslimlerin çocuklarına da bunların 
ziyâretleri bitip de u�urlanırlarken, tıpkı müslüman çocuklarına yapıldı�ı gibi, bay-
ram bah�i�leri Pyramid marka  mendillerin içine sarılmı� olarak kapıdan çıkarken 
ceplerinin içine sokulurdu. Bu dostların ya da ailelerinden fertlerin vefâtında ya da 
çocuklarının vaftiz törenlerinde muhakkak kilisedeki törenlere seyirci olarak 
katılınırdı. Ayrıca Paskalya, Noel ve Hamursuz günlerinde bu dostlardan o güne 
mahsûs hediyeler gelirdi. Biz boyalı yumurtaların yarıya kadar gömülü oldu�u o gü-
zelim pandispanyaları hep heyecanla beklerdik. 

 
Osmanlı �mparatorlu�unu çökertmek için Batı'lıların Balkanlar'da ekmi� ol-

dukları milliyetçilik nifâkına ra�men meselâ: �stanbul'da rum, ermeni ve yahudiler; 
�zmir'de levantenler ve yahudiler; Kırklareli'de yahudiler; Amasya ve Kayseri'de 
ermeniler ve daha niceleri mü�tereken payla�tıkları mutfak ve mûsıkî kültürlerinin 
etkisiyle, ve kezâ ortak içtimaî örf ve âdetleri ve kezâ biribirlerinden kız alıp-
vermeleri dolayısıyla müslüman türklerle çok iyi münâsebetler içinde ya�arlardı. Ve 
bu içtimaî birli�e Ramazan'ın katkısı da büyüktü. 

 
Bu güzel birli�in ve kar�ılıklı müsâmaha ve muhabbetin �imdilerde, özellikle 

büyük �ehirlerimizde, hayli aksamı� oldu�unu üzüntüyle mü�âhede ediyoruz. Kanaa-
timce bunun üç sebebi bulunmaktadır: 

 
1) 6-7 Eylûl 1955 olaylarından sonra rum vatanda�larımızın ço�u kabu�una 

çekilmi� ve hattâ Yunanistan'a göçmü� bulunmaktadır; 
 
2) �srail hükûmetinin iskân politikası dolayısıyla pekçok mûsevî vatanda�ı-

mız, Cumhuriyet'in kendilerine kar�ı uygulamı� oldu�u bir dizi dı�arlıyıcı 
politika sonucu, "Arz-ı Mev'ud" dedikleri �srail'e göçmü�lerdir. 

 
3) Aynı durum ermeni ve süryânî vatanda�larımızın büyük bir bölümü için 

de geçerlidir. 
 

4) Cumhuriyet'in ilânından sonra zuhur eden, ve her askerî darbenin pe�in-
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den tahkim ederek sürükledi�i, dar görü�lü bir milliyetçilik kavramı bu 
vatanda�larımızla birli�imizi zedelemi� ve arka plânda da  bunlara Türk 
vatanda�ı gözüyle de�il de alelâde bir ekalliyet gözüyle bakmı�tır. Son se-
çimler hâriç tutulursa, 1960 dan itibaren otuz kusûr sene Türkiye Büyük 
Millet Meclisi'ne milletvekili olarak bir tek gayrı-müslim seçilmemi�tir. 
Bununla beraber hâlâ Anadolu ve Trakya'da, bu vatanda�larımızla ara-
mızdaki ili�kiler Ramazan aylarında dostlukları peki�tiren bir havada sü-
rüp gitmektedir. 

 
Kur'ân-ı Kerîm'de "Lâ ikrâhe fi-d dîn" (Bakara Sûresi, 255. âyet) yâni "Din-

de zorlama yoktur!" ve ayrıca "Muhakkak ki îmân edenler için; yahudilerden, 
hıristiyanlardan ve sabiîlerden Allah'a ve Âhiret gününe inanıp da iyi i�lerde bulu-
nanlar için Rabb'lerinin indinde hayrlar vardır; onlara herhangi bir korku yoktur ve 
onlar mahzûn da olmayacaklardır" (Bakara Sûresi, 62. âyet) ilâhî hükümlerini idrâk 
etmesini bilmi� olan müslümanlar, her türlü taassubdan uzak bir �ekilde, bu vasıflara 
uyan gayrı-müslimlere daima muhabbet ve anlayı�la yakla�mı�lar, bunlarla sa�lam 
dostluklar kurmu�lar ve kar�ılıklı yardımla�ma içinde beraberce ya�amı�lardır. Fakat 
ne yazıktır ki günümüzde bile, Kur'ân-ı Kerîm'in bu açık hükümlerine ra�men, islâmî 
toplulukların bâzılarında taklitçi bir din uygulamasının verdi�i tembellikle bu âyetle-
rin hükümlerinden haberdâr olmadan di�er din mensublarına asabî bir tutum sergile-
yen nice g�filler bulunmaktadır. 

 
��te Ramazan ayı insanın kendisi ve çevresi hakkında derin bir tefekküre dal-

ması ve bunun sonucu olarak da gerek kendisi gerekse hemcinsleri hakkında Kur'ân-ı 
Kerîm'in koymu� oldu�u sınırlar içinde kendisini yeniden �ekillendirece�i mubârek 
bir fırsat olarak kar�ımıza çıkmaktadır. Bu mubârek ayı bo� yere de�il de böylesine 
bir "�ahsiyet yenilenmesi" ayı olarak de�erlendirmesini bilenlere ve bunu gerçekle�-
tirebilenlere ne mutlu! 

 

* * * 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Din, �lim, Medeniyet (Dü�ünceler) 

 160 

 

 !" ��#>����	�G���"��
 !" ��#�F���B���"'&&�

�
 

�stanbul'un bir semti bir di�erine benzemez. Üsküdar da konumu, tarihî orta-
mı, �stanbul'un di�er semtlerine ula�ım kolaylıkları, eski sâkinlerinin örf ve âdetleri, 
"�stanbul'un  ta�ı topra�ı altındır" efsânesinin câzibesiyle Anadolu'nun ba�rından ko-
pup da gelenlerin ilk dura�ı olmak bakımından di�er semtlerden çok farklıdır. 

Üsküdar, hattâ, kendine has iklimi bakımından bile di�er semtlerden farklıdır. 
Üsküdar'ın lodosu Emirgân'ın lodosuna, karayeli Aksaray'ınkine, Temmuz'u Malte-
pe'nin Temmuz'una, Aralık sonunun sisli günleri Fâtih'inkilerine, karı Be�ikta�'ınki-
ne, ya�muru Alibeyköyü'nünkine benzemez. Eskiden denizinin suyu da di�er hiçbir 
semtin deniz suyuna benzemezdi. �imdi, ne yazık ki, hepsinin de kendilerine özgü 
özellikleri ortak kirliliklerinin ardında kaybolup gitmi� durumda! 

Üsküdar'da ya�amak güzeldir. Sabah 7.00 vapuruyla kar�ıya geçenlerin, ak-
�am 18.00 vapuruyla kar�ıdan dönenlerin telâ�ını Mihrimâh Sultan (�skele) Câmii av-
lusunun iskeleye bakan korkuluklarına dayanarak seyretmek; Kasım'ın ilk yarısında 
Güne�'in Ayasofya Câmiinin ardından batı�ını Çürüksulu Yalısı'nın önündeki yoku-
�un üstünden ya da çayınızı yudumlaya yudumlaya Büyük Çamlıca Tepesi'nden te-
mâ�â etmek; hele orta �iddette bir lodosun hüküm sürdü�ü bir gece sabaha kar�ı, e�er 
rast gelirseniz, dolunayın ihdâs etti�i �ehrâyini Salacak'da ya�amak; Temmuz ayının 
tahammül edilmez sıca�ında Ku�konmaz Camiinin gölgesinde Bo�aziçi'nden püfür 
püfür esen rüzgâra kar�ı oltanıza bir istavritin takılmasını101 sabırla beklemek; 
�emsipa�a'dan Harem'e uzanan rıhtımda kolkola piyasa eden yavukluları seyretmek; 
karda tipide Kâtibim'in sıcak atmosferine ilticâ ederek çayınızı içmek; ak�am i�ten 
dönerken salına salına balıkçıların içinden geçmek; Cuma pazarının hercümerci için-
de kendini kaybetmek;  "Hadi bu ak�am dı�arıda yiyelim!" diye niyet edince Kanaat 
Lokantası'nın o nefis osmanlı yemeklerini taâm etmek, veyâ Çengelköyün balıkçı lo-
kantalarına gitmek, ya da son zamanlarda pıtırak gibi bitmi� olan lâhmâcuncularda 
kuyru�a girmek; bir A�ustos ak�amını Beylerbeyi iskelesindeki açık kahvelerde ge-
çirmek; yazın bir ikindi vaktini Fethipa�a Korusu'nun yâhut Do�ancılar Parkı'nın â-
sûde havasını teneffüs ederek öldürmek; bir Cumâ namazını Vâlide-i Atîk câmiinde, 
bir Terâvih namazını Azîz Mahmûd Hüdâyî Dergâhı'nda, bir bayram namazını 
Eskihamam mescidinde kılmak; Üsküdar'dan Sirkeci'ye geçerken vapura refâkat e-
den martılara102 simit atmak; Gülnû� Vâlide Sultan Câmii'nin avlusuna bırakılan on-
larca kedi yavrusunu  ve bunları beslemek için çırpınan fukarâ-i sâbirîni hayranlıkla 
seyretmek; uçsuz bucaksız Karacaahmet Mezarlı�ı içinde sürprizlerle dolu bir gezin-

                                                      
100   "Kültür Dünyası" dergisinin �ubat 1998 târihli 10. sayısında s. 26-27'de ve "Kâtibim" gazetesinin 
A�ustos 1998 târihli 2. sayısında s.7'de yayınlanmı�tır. 
101  Eskiden oltalar kayabalı�ı yakalamak için denize salınırdı. Ama artık Bo�aziçi'nde kayabalı�ı nes-
li nedense tükenmi� durumda. 
102  Eskiden Üsküdar-Köprü arasında i�leyen �irket-i Hayriye vapurlarına martılar de�il zıplaya zıpla-
ya yunus balıkları refâkat ederdi. 
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tiye çıkmak ya da Üsküdar'ın yeni süpermarketleri ile alı�-veri� merkezlerindeki cur-
cunaya ayak uydurarak bir �eyler satın alacakmı� gibi gezinip vakit öldürmek... bir 
ömre bedeldir. 

Üsküdar'da ya�amak güzeldir. Çünkü Üsküdar hâlâ sâkin ve hâlâ zâbıta vaka-
larının az oldu�u bir beldedir; hâlâ, azınlıkta kalmı� olmalarına ra�men, eski 
üsküdarlıların neslinden gelenlerin biribirlerini selâmlama âdetinin ve kom�u huku-
kuna riâyet âdâbının hüküm sürdü�ü bir beldedir. 

E�er eskiye meraklıysanız bugün bile Murat Reis Mahallesinin, Selâmsız'ın, 
Toygar'ın, Sultantepesi'nin, Çavu� Deresi'nin, Açık Türbe'nin, �hsâniye'nin, Salacak 
ve Ayazma'nın, �nâdiye'nin, Ba�larba�ı'nın, Kuzguncuk ve Beylerbeyi'nin arka so-
kaklarında: çökmek üzere olan bir tekke, zamana direnen asırdîde bir kö�k, tek katlı 
minik bir ev, osmanlı barok stilinin biblo gibi bir örne�i olan bir çe�me, "Gel de bir 
Fâtiha oku!" der gibi dâvetkâr bir türbe, tertemiz bir mahalle câmii, bir ufacık sina-
gog ya da kilise, minicik bir kalaycı dükkânı, eski usûl bir leblebici ya da bir kahve-
hâne, her i�ini el âletleriyle yapan bir ayakkabı tâmircisi, hâlâ mü�terisi olan bir ha-
mam, hattâ bir fıkarâ ta�ıyla bile kar�ıla�abilirsiniz. 

Ama artık Üsküdar'da ne bir sinema ve ne de bir çorbacı dükkânı var. Ne ya-
zık ki onların yerini Üsküdar'ın asırlardır süregelmi� olan örf ve âdetine uymayan, 
mahalle aralarını dolduran, câmilerin mescidlerin ve hattâ okulların burunlarının di-
bine kadar sokulan, müdâvimlerine bir de cabasından "Cine 5"i seyretme imkânı su-
nan koltuk meyhâneleri ve birahâneler almı� durumda! Allah ikrahlı�ını versin, �im-
dilerde ne kadar da çok insan bu meyhânelerde ya da at yarı�larında ve sayısal lotoda 
para kazanmak imkânını sunan yerlerde kuyruk yapmakta, ömür tüketmekte! Buna 
kar�ılık, eskiden lebâleb dolu olan Hacı Selima�a ve �emsipa�a Kütüphâneleri ise ar-
tık sinek avlıyorlar. 

Son yirmi yılın Üsküdar sâkinleri eskilerden bir hayli farklı bir sosyal ve eko-
nomik yapıya sâhipler ki bugün Üsküdar'da adım ba�ında bir kuyumcu ya da bir dö-
viz bürosuyla kar�ıla�mak çok do�al. Kanaatimce, �stanbul'da Kapalıçar�ı'dan sonra 
en fazla kuyumcu dükkânı hâlen Üsküdar'da bulunmakta. Yalnızca bunların vitrinle-
rini seyretmek dahi insanın dolu dolu bütün bir gününü alır. 

Üsküdar'ın dı�ına çıkmadan bütün ihtiyaçlarınızı buradaki dükkânlardan kar-
�ılayabilirsiniz. Fevkalâde merkezî konumu dolayısıyla, Üsküdar'dan �ehrin di�er il-
çelerine çok kolay ula�abilirsiniz. Üsküdar'da ya�amak güzeldir ve kolaydır. Ama 
Üsküdar'da ya�amak Üsküdarlı olmak de�ildir. 

Üsküdar Osmanlı pâyitahtının güzide bir beldesi olarak daha XVIII. yüzyılın 
sonundan itibâren Saray'a mensub pekçok zâtın seçti�i bir mekân olmu�tur. Geçen 
yüzyılda ise vüzerâ (vezirler), kütebâ (Saray'ın yüksek bürokratları), ulemâ (âlimler), 
üdebâ (edibler) ve �uarânın (�âirlerin) nezdinde Üsküdar'da ik�met etmek bir moda 
ve hattâ bir ayrıcalık hâline gelmi�tir. Pâyitahtın bu aydın takımı Üsküdar'a Osmanlı 
Sarayı'nın zerâfet ve nezâketini, uslûbunu, tavrını, tarzını ve sehâvetini kazandırmı�-
lardır. 
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Bu müstesnâ ve huzur verici atmosferin Üsküdar'a yeni gelenleri dahi kalıba 
sokan normatif özelli�i 1960'ların sonuna kadar sürdü. 1968 yılında talebe ayaklan-
malarıyla zuhur eden ve her�eye mû'terîz, vara yo�a isyankâr tavır takınan halk küt-
leleri ile 1970'lerde Anadolu'dan getirtilerek �ehrin varo�larında ik�met ettirilen halk 
kütlelerinin nâdan ve nobran davranı�larının yaygınla�masıyla Üsküdarlılar da kendi 
beldelerinde ekalliyete dü�mü� oldular. Üsküdarlılar azaldı. 

"Üsküdarlılık" kendini her �eyden önce insan ili�kilerinde belli eden müstesnâ 
bir haslettir.Güleryüzle candan bir selâm vermek; nezâketle hâl hatır sormak; muhâ-
tabının sevinç ve kederine yapmacıksız bir �ekilde, samimîyetle i�tirâk etmek; hizmet 
ve yardımda gönüllü öne çıkmak; kom�u hakkını ve hatırını kendi ailesininkiyle aynı 
düzeyde tutmak; hasta ziyâretini ihmâl etmemek; ticârette muhâtabının hakkını 
sehâvetle korumak; fukarâ-i sâbirîni kollayıp gözetmek; mahallenin ırzına, nâmûsu-
na, terbiyesine, düzenine sâhip çıkmak; kom�ularının, mahallesinin, beldenin bütün 
sâkinlerinin sıhhat ve âfiyeti için ve kezâ beldenin her türlü tabiî ve ictimaî âfetten 
korunması için Cenâb-ı Hakk'a her gün samimîyetle niyâzda bulunmak bu hasletin 
en belirgin özellikleridir. 

Üsküdarlılık aynı zamanda Üsküdar'dan büyük bir haz duymak ve bunu ifti-
harla ifâde edebilmektir. Üsküdarlı olabilmek için bu mubârek beldenin geçmi�ini ve 
evliyâsını tanımak, yüzyılların tesis etti�i örf ve âdetlerine sâhip çıkmak, bunları ko-
rumak ve bizzât ya�amak lâzımdır. 

Kısacası Üsküdar'da ya�amak kolaydır ammâ Üsküdarlı olmak bugün her 
babayi�idin kârı de�ildir. 

 

* * * 
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 Davranı�ları ve takındı�ı tavırlar yüzünden sa�duyulu ki�iler nezdinde kendi-
sini küçük dü�ürdü�ünü ve gülünç kıldı�ını temyîz edemeyecek kadar idrâk ve görgü 
yoksunu ya da nefsine ma�lûb  olan kimseye zibidi denir. Zibidiler her ülkede ve top-
lumun her kesitinde rastlanılan marazî bir grup olu�tururlar. Önemli olan bunların 
fert olarak kimler oldu�u de�il, fakat nasıl tesbit ve te�his edilebilecekleridir. 
 
 Zibidinin te�his edilmesini ola�anüstü kolayla�tıran etkenler arasında kendi-
sine yakı�tırdı�ı tavırlarının ve davranı�larının yapaylı�ını, çi�li�ini, zıpçıktılı�ını ve 
gerek kendisine gerekse di�er kimselere kar�ı müraîli�ini sayabiliriz. Bütün zibidile-
rin ortak bir özelli�i de kendilerini dev aynasında görmeleri ve dolayısıyla kendileri-
ne hayrân olmalarıdır. Bu bakımdan bütün zibidiler narsisik bünyelidir, yâni kendi 
kendilerine â�ıktırlar. 
 
 Zibidi, toplumda hasbelkader bulunmakta oldu�u mevki ne olursa olsun, bu-
nun gerektirdi�i vek�rı ve hazımlılı�ı bir türlü kendisine mal edememi� olmasının 
sonucu olarak, temsil etti�i: mevkiin, mak�mın, kurumun, kurulu�un, zümrenin,  ce-
maatin, dâvetlisi oldu�u veyâ yanında bulundu�u kimsenin itibârını har vurup har-
man savurdu�unun farkında bile de�ildir. 
 
 Zibidilere birkaç örnak vermek gerekirse: 
  
 Siyâset zibidisi: seçimden önce halkın özgürlükleri, do�al hakları, çıkarları, 
huzuru ve refahı için çalı�aca�ını vaad eden ama seçildikten sonra yalnızca kendi çı-
karı, istikrârı, huzuru ve refahı için çalı�an bir dönektir. 
 
 Milletvekilli�i zibidisi: milletine hizmet edecek yerde kendisini ba�ka bir par-
tiye sattırmayı dü�leyen bir fırsat dü�künüdür. 
  

�ktidar zibidisi: hasbelkader eline iktidar fırsatı geçti�inde kendisini kuralla-
rın, yasaların ve Anayasa'nın üstünde layuhtî (yâni asl� hatâ yapmayan) ve lâyüs'el 
(yâni kendisine asl� soru sorulamayan, tenkid edilemeyen, hiç kimseye verilecek bir 
hesabı olmayan, kendini Tanrı gibi) gören, ve kendisini yerinin doldurulması müm-
kün olmayan bir bilge oldu�una inanan bir ne-oldum-delisidir. 
 
 �dârecilik zibidisi: hasbelkader i�g�l etti�i mak�ma �eref kazandırması gere-
kirken bu mak�mın kendisine �eref kazandırdı�ını vehmeden görgüsüz bir âcizdir. 
 
 �deoloji zibidisi: kritik aklın süzgecinden geçiremedi�i için nihaî hakikat ola-
rak algıladı�ı saplantılarını herkese kabûl ettirme�e çalı�an bir delidir. 

                                                      
103  Bu yazımın ilk versiyonu �slâm'da Aklın Önemi ve Sınırı  ba�lıklı kitabımın s. 267-270'de yayın-
lanmı�tı 
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Devrim zibidisi: halkın hayatı ve huzuruyla ilgili hangi sosyal müessese olur-

sa olsun buradaki kurulu düzeni bozmak için yırtınan sa�duyu, iz'an, akıl, temyiz ve 
temkin yoksunu bir çılgındır. 
 
 Din zibidisi: her �eyi bid'at; herkesi mezhebsiz, kâfir ve dolayısıyla cehen-
nemlik görür ve ilân ederse kendisinin Cennet'lik ve hattâ evliyâ olaca�ını vehme-
den; din ile diyâneti temyîz edemeyen; Cenâb-ı Hakk'ın rahmetinin vüs'atini 
akletmekten âciz, tahammülsüz bir meczubtur. 
 
 Diyânet zibidisi: dinin emirlerini tebli� edecek yerde lâdinî emirlere tâbî olan 
bir münâfıktır. 
 

Tarîkat zibidisi:  vehmini �lm-i Ledün zanneden da'vâ sâhibi bir hamervahtır. 
 
 �eyhlik zibidisi: kendisinde tecellî etmi�(!) "Hikmet"den(!) ötürü �er'î sorum-
luluklardan berî oldu�unu vehmeden bir sapıktır. 
 
 �lâhiyat zibidisi: ictihad kapısının yalnızca kendisine açık oldu�unu ve etti�i 
her herzenin nass gibi kabûlünü bekleyen bir münâfıktır. 
 
 Hukuk zibidisi: adâlet kavramından yoksun olan ve hukuku belirli bir zümre-
nin âdil olmayan emellerine hizmet için kullanan a��a�ılık bir u�aktır. 
 
 Kemalizm zibidisi: bu ülkenin insanlarının huzur, kar�ılıklı anlayı� ve 
biribirlerine tahammül içinde ya�amasını kendi çıkarlarına uygun görmeyen, kendi 
ideolojisinden olmayanlara Anayasa'nın tanıdı�ı hakları tanımayan, bu ülkenin hal-
kını ve sermâyeyi kendi sübjektif normlarına göre: lâik-antilâik, ilerici-gerici, dev-
rimci-mürtecî, kemalist-antikemalist diye fırkalara bölüp nifak tohumları eken ve 
bunu da Atatürk'ün adına yapmakta oldu�unu ilân eden ve üstelik bütün bunlardan 
maddî menfaat sa�layabilen, Türkiye'ye has, becerikli bir bozguncudur. 
 
 Sohbet zibidisi: her konuda, her durumda ve her konumda edecek lâfı, vere-
cek ö�ütü, gösterecek yolu olan bir bilge ki�i oldu�una inanan, usanç verici bir lâf 
ishâline tutulmu� bir müz'ictir. 
 
 Aydın zibidisi: milletinin târihinin, ahlâkının, örfünün, âdetlerinin, harsının, 
dilinin, sanatının, mûsıkîsinin, edebiyâtının mîrasını reddeder de  bir ba�ka milletin 
mânevî de�erlerine sarılıp avukatlı�ını yaparsa üstün insan olaca�ını vehmeden bir 
anar�ist bir cibilliyetsizdir. 

 
Dernek zibidisi: bir derne�e onun gâyesine hizmet için de�il de her ne baha-

sına olursa olsun o derne�i ele geçirip çıkar sa�lamak üzere giren bir bozguncudur. 
 

Bürokrasi zibidisi: hangi mertebeden memur olursa olsun, hizmetkârların 
hizmetkârı olması gerekirken her i�i yoku�a sürmekten marazî zevk alan tembel bir 
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psikopattır. 
 
 "Kadın Hakları" zibidisi: Kur'ân'da (Nisâ/34), yalnızca, ailenin birli�ine ha-
lel getirdikleri takdirde haklarında: önce nasihat edilmesi, sonuç alınmazsa yatakla-
rında izzet-i nefisleri kırılsın diye yalnız bırakılması önerilmi� olan kadınlara inatla-
rında ısrarcı olmaları hâlinde, ve ıslahlarına belki vesile olur diye, son çâre olarak Al-
l�h'ın müsaadesiyle mubah olan daya�ı mâkûlesine sı�dıramadı�ı için bütün dine 
gayzını kusan, ama derslerine girmeleri önlenen ba�örtülü kızları ya da "Cumartesi 
Anneleri"ni polislerin coplayıp sürüklemesine sevinen ya da enazından tepkisiz kalan 
çifte standartlı bir münâfıktır. 
 
 Lâiklik zibidisi: Lâiklik ilkesinin: "inanç ve ifâde özgürlü�ü ve fertlerin dü-
�üncelerine kar�ılıklı tahammül" oldu�unu gözardı eden; ama din dâhil bütün norm-
ları vaz etmek hakkının yalnızca Devlet'in (ya da kendisinin) hakkı oldu�unu dayatan 
bir zorbadır. 
 
 Kurtarıcılık zibidisi: milletin huzur ve refahının yalnızca kendi ideolojisine 
uygun olarak klônlanmı� tek tip insan üretimiyle mümkün oldu�una inanan ve bunu 
gerçekle�tirmek için millete her türlü dayatmayı mubah gören bir dengesizdir. 
 
 �rticâ zibidisi: �slâm'a olan dü�manlı�ını "irticâ" kod adı ardında sürdürmek 
isteyen bir 5. kol elemanıdır. 
 
 E�itim zibidisi: 3. sınıf çocuklarına "Anadolu liselerine ö�renci hazırlıyorum" 
hezeyânıyla 6. sınıf müfredatı yüklü ders okutarak yılın ö�retmeni seçilmesini ya da 
ba�arısız kıldı�ı ö�rencilerin özel ders için kapısında sıra tutmasını dü�leyen bir boz-
guncudur. 
 
 Tıb zibidisi: hastasını bir insan olarak de�il de önüne gelmi� bir deneme tah-
tası ve altın yumurtlayan tavuk gibi gören, Hipokrat yeminini unutmu� bir fırsatçıdır. 
 
 Medya patronlu�u zibidisi: 11 ay porno resim ve yazı bastıktan,  gazetesinde 
ya da televizyon kanalında her türlü fuh�iyâtı mubah görüp gösterdikten sonra Ra-
mazan kö�esi yaparak bir ayda müslümanları kafese koyaca�ına ve tirajını ya da 
"reyting"ini do�rultuca�ına saf saf inanan akıl ve ahlâk fıkarâsı bir fırsatçıdır. 
 

Kö�e yazarlı�ı zibidisi: kendisini dev aynasında gören, zibidili�inin ezikli�ini 
ve acısını hıncına hedef kıldı�ı yerle�ik düzenden de Devlet erkânından da bürokrat-
lardan da dindarlardan da, dindar ilim adamlarından da çıkardı�ına inanan ezik bir 
anar�ist; ya da ba�kalarının zibidiliklerine yalakalık eden bir dalkavuktur. 
 
 Sendikacılık zibidisi: elinin altındaki sendikanın mâlî kaynakları sâyesinde 
kısa sürede müreffeh bir hayata kavu�an, zaman zaman bürokrasi ve hükûmet ile giz-
lice anla�ıp sendikayı satan, bazan da bunlara �antaj yapan ama gönlünde hep bakan 
olma hayali yatan bir sülüktür. 
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 Bankacılık zibidisi: sâhibi bulundu�u bankanın fonlarını hortumlayıp yurt dı-
�ına kaçırdıktan sonra yüzsüzce elini kolunu sallıya sallıya dola�an bir haramzâdedir. 
 

Babalık zibidisi: gayr-ı me�ru i�leri me�ru addederek kendisine ve çetesine 
menfaat sa�layan bir haramzâdedir. 
 

Sanâyi zibidisi: modası geçmi�, kalitesiz ve rizikolu ürünleri halka gagalayan, 
yaptı�ı yolsuzlukların üstüne gidilemeyen, derin devlet tarafından korunan asalak bir 
haramzâdedir. 

 
Avâmî zibidi: hakkını aramasını bilmeyen ve ba�ına gelen bütün sıkıntıların 

hep Devlet'in kusuru oldu�unu zanneden, kendisini ise sütten çıkmı� ka�ık gibi gören 
bir enâyidir. 

 
"Sanat(!)" zibidisi: ses, nefes, uslûb, diksiyon ve edeb yoksunlu�unu gusto-

suz panayır elbiseleriyle unutturabilece�ini sanan bir zavallıdır. 
 
Ekran zibidisi: dedikoduyu sohbet, sunîli�i kibarlık, cıvıklı�ı lâtife, yılı�ıklı�ı 

samimîyet, fuh�iyâtı sanat, te�hircili�i ça�da�lık, halkın edebine ve mukaddesâtına 
saldırmayı ilericilik, itli�i de cesâret zanneden ve öyle göstermek isteyen bir 
ibâhacıdır. 

 
"Talkman ya da talkwoman" zibidisi: varo�lardan gelip de yırtıklı�ını, �ir-

retli�ini, edebsizli�ini, görgüsüzlü�ünü ve cehâletini kendisi gibilerini güldürebilmek 
üzere kullanan ve bundan dolayı da yaptı�ı her rezâletin herkes tarafından tasvib e-
dilmesini taleb eden, bu gerçekle�meyince de büsbütün �irretle�en a�zı bozuk bir 
maskaradır. 

 
Özgürlük zibidisi:  özgürlükleri yalnızca kendine yontup ba�kalarının özgür-

lüklerine zincir vurmak isteyen bir fa�isttir. 
 
�nternet zibidisi: "yahoo.com", "hotmail.com" vb yerlerden edindi�i bir elekt-

ronik posta adresi aracılı�ıyla ve sahte bir ismin arkasına saklanarak birilerine kuduz 
köpekler gibi saldırma �ehvetini tatmîn eden bir sapıktır. 

 
Münekkidlik zibidisi: lise tahsili bile olmadı�ı hâlde, eser sâhibi ilim adamla-

rına saldırırsa kendisinin ilminin de itibârının da artaca�ını vehmeden kendine hay-
rân bir dengesizdir. 

 
Apartman zibidisi: kendisinin Kat Mülkiyeti Kanunu'na tâbî olmadı�ını kabûl 

ettirme�e çabalıyan bir arsızdır. 
 
Bütün zibidiler arasında en me�'umları ilim zibidileridir. Bunların belirgin ve 

ayırıcı vasıfları ise sıralamakla bitmez: 
 
Haiz oldu�u ilmin sonuçlarının epistemolojik de�erlerini ve gerçekliklerini 
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inceden inceye sorgulamaksızın, bunları nihaî gerçekler ve birer îman umdesi gibi 
kabûl eden nasîbsiz ve temkinsiz bilim adamı: ilim zibidisi'dir. 

 
�lmi yalnızca pozitif ilimden ibâret sayan dargörü�lü de: ilim zibidisi'dir. 
 
Haiz oldu�u akademik unvânı, vehimlerini ya da beklentilerini �a�maz ilmî 

hakîkatlarmı� gibi sunmak üzere baskı unsuru olarak kullanan da: ilim zibidisi'dir. 
 
Kendisinin ö�renci yeti�tirmek ve kitap yazmaktan çok daha önemli misyon-

ları oldu�unu vehmeden tembel bilim adamı da: ilim zibidisi'dir. 
 
Hocasından ilimce üstün oldu�unu vehmeden kibirli �âkirt de: ilim zibidisi'-

dir. 
 
Yeti�tirmi� oldu�u ö�rencilerinin ilimde kendisini a�amıyacaklarını vehme-

den kibirli bilim adamı da: ilim zibidisi'dir. 
 
Yeti�tirmi� oldu�u ö�rencilerinden kendisini ilimde a�amı� olanlarla iftihar 

etmesini beceremeyen bilim adamı da: ilim zibidisi'dir. 
 
"Bilmiyorum" demesini beceremeyen, her soruya  hazır cevabı varmı� izleni-

mini uyandırmak isteyen ve bunun için de ayaküstü teoriler çatan "pozcu" da: ilim 
zibidisi'dir. 

 
Akademik rütbe elde etmek için ba�kalarının çalı�malarını a�ırıp kendi çalı�-

ması gibi gösteren de: ilim zibidisi'dir. 
 
�lmini geni�letmek hususundaki tembelli�ine bahâne arıyan da: ilim zibidisi'-

dir. 
 
�lmini siyâsî ve mâlî ihtiraslarına âlet eden de: ilim zibidisi'dir. (Ne yazı ki 

böyleleri Türkiye'de nâdirattan de�ildir!) 
 
Maddî menfaat, ikbal ve yaranmak u�runa ilminden, ilim adamlı�ı haysiye-

tinden ve vek�rından ödün veren de: ilim zibidisi'dir. 
 
Türkiye'de kendilerini YÖK'ün inzibat emireri addeden akademisyenler de: i-

lim zibidisi'dir. 
 
�lmî deontolojiden ve ilim ahlâkından haberi olmayan bilim adamları ise zibi-

dilerin zibidisi'dir; ve ilh..... 

* * *�
�

  


