meyve
… sivrisineğin gözünü halk eden,
güneşi dahi o halk etmiştir. Pirenin
midesini tanzim eden, manzume-i
şemsiyeyi de o tanzim etmiştir.
Mesnevî-i Nuriye
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Ebeveyn ya da eğitimci olarak “biz ne
yetiştirmek istiyoruz?” sorusunu kendimize
sorarak başlamak istiyorum. Evet biz ne
yetiştirmek istiyoruz? Bitki mi ya da hayvan
mı yetiştirmek istiyoruz? Yoksa yetiştirmek
istediğimiz insan mı? Yetiştirmek istediğimiz
türe göre ne yapmamız gerektiği de
farklılaşmaktadır.
Bitki
yetiştirmek
istiyorsak, bu konuda ne yapmamız gerektiği
ile ilgili araştırmalar yapar, tecrübelerden
faydalanır ve elde etmek istediğimiz
semereyi alıncaya kadar çaba harcarız.
Bazen bunu bir zorunluluk gereği, bazen ise
hobi olarak yaparız. Demek ki ulaşmak
istediğimiz amaca, elde etmek istediğimiz
semereye
göre
çabamız
da
farklılaşmaktadır. O halde ebeveyn, eğitimci
ya da konu ile ilgilenen birisi olarak bu
soruya
verebileceğimiz
en
makul
cevaplardan birisi de “insan yetiştirmek
istiyoruz” olabilir.
İnsan yetiştirmek
istiyoruz.
Öyleyse
yetiştireceğimiz insanda
hangi özelliklerin olması
gerektiğini
kabul
ediyoruz? Hani özelliklere
sahip
olmasını
arzuluyorsak ona göre bir
eğitim
vermek
zorunluluğu doğuyor. O
halde kendimize “nasıl
yetiştirelim” sorusu ile
ikinci bir soru sormalıyız.
Çocuğumuzun çok iyi bir
meslek sahibi olmasını
istemek gibi doğal bir
hakkımız var. Bazen iyi
meslek erbabı ancak ahlaki
noktada yanlış olarak

nitelendirdiğimiz bazı olumsuz özelliklere
sahip kişilerle karşılaşmaktayız. Bu hale nasıl
geldikleri üzerinde düşünmek gerekir. Bu
kapsamda, toplum olarak hoş görmediğimiz
ve yanlış olarak nitelendirdiğimiz tüm kötü
fikir, duygu ve davranışları sıralayabiliriz.
Öyleyse gelecek nesilleri iyi bir meslek
sahibi olması gibi, iyi, ahlaklı, insanlara hüsnü
misal olacak bir insan olarak da
yetiştirmemiz gerekmektedir. Yetiştirmek
istediğimiz iyi bir insan ise, o zaman insana
yakışır bir eğitim vermeliyiz.
Yani
çocuğumuzun büyüdüğü zaman nasıl bir
insan olmasını istiyorsak ona göre bir eğitim
sunmalıyız. İşte bu eğitimin adına değerler
eğitimi ya da karakter eğitimi diyebiliriz.
Farklı isimler verilse bile, temelde ahlaklı,
değerlerine bağlı insanlar yetiştirmektir.
Karakter eğitiminin en temel vurgularından
birisi de özellikle ahlaki değerler vurgusu
yapıyor olmasıdır.

Değer kelimesi, birey, grup ya da
toplum olarak önemsenen şeyleri kapsar.
Aile olarak önemsediğimiz, hayatımıza
tatbik etmek istediğimiz kıstaslar, bizim
değerlerimizi oluşturur. Örneğin doğruluğa
ne kadar önem veriyoruz? Söz ve fiillerimiz
ile doğruluğu ne kadar yansıtabiliyoruz?
Doğruluktan yana ne kadar taraftarlık
sergileyebiliyoruz? Eğer cevabımız önem
verdiğimiz, fiiliyatta sergilediğimiz ve
doğruluğa taraftar olduğumuz şeklinde ise o
halde neslimizi de bu yönde yetiştirme
gayretinde olur ve bu değeri tercih
ettiğimizi söyleyebiliriz. Bu örnek sorular,
sorumluluk, hoşgörü, saygı, sevgi, kanaat,
sabır gibi diğer değerler için de sorulabilir ve
bizim açımızdan ne derece tercih sebebi
olduğu ortaya konulabilir. Yani önem
verdiğimiz, tercih ettiğimiz değer aynı
zamanda çocuklara kazandırmak için çaba
gösterdiğimiz değerleri oluşturmaktadır.

Öğrenmesi gereken onca şey
içerisinde maddi dünyanın öğrenilmesi
kadar manevi unsurların da öğrenilmesi bir
zaruret arz etmektedir ki, bunu kısmen
değerler
eğitimi
ile
karşıladığımızı
söyleyebiliriz. Bu noktadaki en büyük
rehberlik de ebeveyne ve eğitimcilere
düşmektedir. Özellikle de ilk ve en tesirli
öğretmenlerimiz olan anneler bu konuda
çok özel bir önem arz etmektedir. Çünkü
karakter eğitimi anne ile başlamaktadır.
Annenin sevgisi, şefkati, merhameti ile
başlamaktadır.
Sonraki
zamanlarda
öğrenilecek pek çok şey için bu dönem bir
temel teşkil etmektedir. Annelerimiz ileri
düzey matematik, fen ya da ilmi bilgilere
sahip
olamayabilirler,
bu
konularda
öğrencilerin akademik başarılarına katkı
sağlamada yetersiz kalabilirler. Ancak her
anne,
çocuğunun
karakterine
katkı
sağlayacak potansiyele sahiptir.

Kendimiz bir an daha önce hiç
görmediğimiz, hiç bilmediğimiz bir ortamda
gözlerimizi açtığımızı düşünelim. Hiçbir
tabela, yazı sembol tanıdık değil, o yerde
bulunan insanları hiçbir şekilde tanımıyoruz
ya da onla da bizi tanımıyor, konuşulanları da
anlayamıyoruz. Şu hali ile o ortama adapte
olma, oraya uygun bir hayatı yaşama,
ihtiyaçları giderme için bir ortak dil öğrenme
nasıl
gerçekleşecek?
Adeta
hiç
tanımadığımız bu ortama eğitim dediğimiz
sosyalleşme ile uyum sağlayabiliriz. Bu
örnek kadar olmasa da dünyaya gelen bir
bebeğin zaman dilimi içerisinde ortama
uyum sağlaması da öğrenerek, tecrübe
ederek,
yetişkinler
refakatinde
öğrenebilmektedir. Bu hususu Said Nursi,
“insanoğlunu, dünyaya gelişinde, her şeyi
öğrenmeye muhtaç ve hayat kanunlarına
cahil” olarak nitelendirmektedir. Bu durum
insan için bir eksiklik ya da zaaf değil, tam
tersine öğrenme potansiyelini ortaya koyma
adına güzel bir tasvirdir.

Bu konuda ebeveyn ya da eğitimci
olarak ilk dikkat edilmesi gereken hususların
başında, çocuklarımıza olumlu ve ulaşılabilir
hedefler koyma, telkinatta bulunurken
müsbet mana ile yaklaşma gelmektedir.
Örneğin çocuğa yapılmaması gereken fiili
değil, ne yapmasını istiyorsak o fiili
söylemeli
veya
telkin
etmeliyiz.
Çocuklarımıza
değerleri
nakşederken
olumsuz
örnekler,
şahıslar,
olaylar
üzerinden hareket etmemeliyiz. İyi, doğru
olan, bizim için toplum için değer taşıyan
hedeflere yöneltmeliyiz. Adeta verdiğimiz
telkinatın
başarılı
olabilmesi
için
Unutulmamalıdır ki çocuk, bizim bıraktığımız
bu boşluğu maalesef olumsuz kimi
özelliklerle doldurabilmektedir.
Çocuğumuzun düşe kalka, el yordamı
ile iyiyi veya doğruyu öğrenmesi yerine,
önüne ideal hedefler koyarak şahsiyet
oluşumuna yardımcı olmalıyız. Çocuğun
yapmaması gerekenler üzerinden değil,
yapması gerekeneler üzerinden olumlu

kişilik özellikleri kazandırmaya gayret
göstermeliyiz. Çocuğun alemini değer yüklü
fikirler, olaylar, şahsiyetler ile meşgul
etmemiz lazım. Olumlu şeylerle meşgul
edilmeyen, belli hedefler tayin edilmeyen
kişiler, olumsuz özelliklerle karşılaşacak ya
da kötü gelip onu bulacaktır.
Anne babalar olarak en çok dikkat
etmemiz gereken diğer bir husus da
çocukların
erken
yaşlarda
öğrenme
biçimlerinin rol modelleri esas alarak
gerçekleşmesidir. Çocuk söylenenler kadar,
yapılanları, fiiliyatı da kayda almaktadırlar.
Anne babanın ne yaptığı ne söylediği, nasıl
yaşadığı, değerler eğitimi açısından son
derece
önemlidir.
Doğruluğu
sözle
dürüstlüğü özle göstermeliyiz. Tıpkı
“Children see, children do” (çocuklar görür,
çocuklar yapar) sözünde olduğu gibi. Bu
konuda Mühendislik ve Teknoloji Kurulu
tarafından İngiltere’de 10 ila 16 yaş arası
bine yakın çocukla yapılan bir araştırmada
çocukların dörtte birinin rol modele sahip
olmadıklarını belirtmişlerdir. Başta bu veri
dramatik bir sonuç gibi görünmese de asıl
sorun bundan sonra başlamaktadır. Hayata
dair alınabilecek kariyer, tercihlerde
çocuklar ebeveyn veya öğretmenler yerine
Youtuberlar’a soru sormaktadırlar. Yani
teknoloji çağında, bilgi bombardımanı içinde
hangi bilginin doğru ya da yanlış olduğunu
zor ayırt edebileceğimiz bilgiye erişimin
kolay olduğu bu dönemde rol model
olamadığımız çocuklarımız bu eksikliği
sosyal
mecralarda
tamamlamaya
çalışacaklardır.
Son olarak da öğrenciler üzerine
yapıştırdığımız etiketlere dikkat etmemiz
lazım.
Etiket,
ürünün
özelliklerini
yansıtmaktadır. O halde çocuklarımıza hangi
etiketleri yapıştırmamız lazım? Hangi
etiketle etiketlemişsek, çocuk bizi mahcup
etmemek adına elinden geleni yapacaktır.
Çalışkan olarak nitelendirdiğimiz bir çocuk,

çalışkanlığını hakkını verebilmek için elinden
geleni yapacak, kendisine olan saygısı
yüksek olacaktır. Tersi de mümkündür.
Tembel olarak etiketlediğimiz çocuk yine
bizi mahcup etmeyecektir. Hatta biraz
nükteli bir şekilde ifade etmek gerekirse
“insanoğlu gazla çalışan bir varlıktır”
denilebilir. Yani olumlu özellikler atfederek
takdir gören bir çocuk (yetişkin için de
geçerlidir) olumlu özellikleri sergilemek için
çaba harcayacaktır. Burada da dikkat
edilmesi gereken en önemli husus da
gerçekçi, yapılabilir hedefler üzerinden
çocuğumuzu motive etmeye çalışmamızdır.
Çocuğun yaşına ve seviyesine uygun amaçlar
koymamız
gerekmektedir.
Öyleyse
çocuklarımıza bir etiket yapıştıracaksak,
mutlaka bu etiketin olumlu olmasına dikkat
etmeliyiz. “Evet, fena bir adama 'iyisin, iyisin'
desen iyileşmesi ve iyi adama 'fenasın,
fenasın' desen fenalaşması çok vuku bulur.”
Tespitini bu bağlamda tekrar hatırlamakta
fayda var.

İnsanın,
hususan Müslümanın
tahassungâhı ve bir
nevi cenneti ve küçük
bir dünyası aile
hayatıdır.
24. Lem’a

Sivrisinek ve yaban arısının (eşek arısı)
hayat periyodu ve beslenme şekilleri
oldukça
ilginçtir.
Her
iki
canlının
beslenmesinde ortak özellik “bir öğretici
olmadan” bu işi başarmalarıdır. Sivrisinek
kirli kan ile beslenir ve bu besin canlının
toplardamarında bulunur. O yüzden
sivrisinek her şeyden önce tüm toplar
damarlı canlıları tanımalı, içyapı (anatomi) ve
damar sistemlerini bilmelidir. Yaban arısı ise
larvadan çıkar çıkmaz besin bulamazsa
yaşayamaz ve nesli tükenir. Yaban arısının
sivrisinek gibi kendi başına beslenme
özelliği olmadığından besini hazır olarak
almalıdır. Şimdi bu iki canlının olağanüstü
beslenme şekline ibretle göz atalım;
Sivrisinek larvadan çıkar çıkmaz sanki
başka bir âlemde uçuş eğitimi almış gibi uçar
ve rastladığı ilk canlının toplardamarını
eliyle koymuş gibi bulur. Bunu yapmak için
tüm canlıların anatomik yapısını bilmesi
gerekir. Hortumunu (iğnesini) canlının
derisine sokmadan önce bir tükürük salgılar
ve deri uyuşur. Bunun tıptaki adı “lokal
anestezi=bölgesel uyuşturma”dır. Uyuşan
deriyi ve damarı iğnesiyle delerek herhangi
bir “zemin etüdü” yapmadan tam isabetli bir
“sondaj” ile kana ulaşır. Kan dokusunun
damardan çıkmamak için yaptığı “pıhtılaşma
savunmasını” ise salgıladığı bir enzim ile
devre
dışı
bırakır.
Bunun
için
“endokrinoloji=salgı bilimi” dersine iyi
çalışmış olması gerekir. Kanı emmeye başlar,
karnı doyunca canlıya yaptığı anestezinin
etkisi geçer. Zamanla acı hissetmeye
başlayan canlı tam işi anlayıp sivrisineği
uzaklaştırayım derken, sivrisinek “vur-kaç”
savaş taktiği ile çoktan uzaklaşmıştır.
Larvasından henüz çıkmış sivrisinek tüm bu

akıllıca işleri nasıl yapmaktadır? Bu kadar
ilmi nerede öğrenmiştir?
Eşek arıları (yaban arısı) atasını ve
yavrusunu hiç görmez. Çünkü bir eşek
arısının
ömrü,
yavrusunun
larvadan
çıkmasını bekleyecek kadar uzun değildir.
Anne eşek arısının ağaç kovuğuna bıraktığı
larva evresindeki yavrularının yaşaması için,
larvadan çıkar çıkmaz beslenmesi gerekir.
Onlara besin getirecek bir atası olmayınca
soyu tükenecektir. Ama bu hiç olmaz. Çünkü
anne arı ölmeden bunu düşünmüştür (!).
Anne eşek arısının aldığı bu önlem sayesinde
türün soyu günümüze kadar gelmiştir. Bu
önlem şudur: Anne eşek arısı yakaladığı avı,
örneğin bir tırtılı larvadan çıkınca yemeleri
için larvasının yani yumurtacıkların önüne
koyar. Yalnız eşek arısı yakaladığı tırtılı
hemen öldürmez. Avın “özel bir bölgesini”
sokar ve bu bölgeye çok “özel miktarda”
zehir salgılar. Böylece tırtıl hemen ölmez
ama hareket edip kaçamaz da! Arı sokacağı
bölgeyi milimetrik hesaplamalı ve avına
verdiği zehir miktarını iyi ayarlamalıdır. Zehri
azıcık fazla verse av hemen ölür, eşek
arısının yavruları larvadan çıkıncaya kadar
avın vücudu çürür ve besin değeri kaybolur.
Zehri azıcık az verse, tırtıl ölmez iyileşir,
oradan uzaklaşır ve larvadan çıkan yavrular
besin bulamaz. Her iki durumda da yavrular
beslenemediği için ölür ve eşek arısı türünün
nesli tükenir. Bu yüzden avının ölümü ile
yavruların larvadan çıkma vakti eşzamanlı
olmalıdır. Bugüne kadar bu iş hep böyle
olmuştur. Eşek arısı bu “zamanlamayı” nasıl
oluyor da her seferinde sıfır hata ile
ayarlayabiliyor? Avladığı canlının neresini
sokacağını ve zehre olan direncinin ne kadar
olduğunu nereden bilmektedir? Atasını hiç

görmediği halde bu işi ona kim, nerede
öğretti?
Çevremizde buna benzer o kadar çok
mucizevi olayalar oluyor ki çoğunun farkında
bile değiliz. Yukarıda anlatılan olağanüstü
yani mucizevi işleri ne sivrisinek ne de eşek
arısı kendi başlarına yapabilir. Hiçbir şey
kendi kendine olmaz, bunu biliyoruz. Tabiatı
ve canlıları meydana getiren cansız
maddelerin de aklı yoktur. Peki, öyle ise, tüm
bu akıllıca yapılan işleri “aklı olmayan
canlılar” nasıl yapabiliyor? Deney ve
gözlemler yaparak net bir şekilde
öğrenemediğimiz bu sorunun cevabı
inancımızda saklıdır. Bilimsel gözlemlerimizi
inanç değerlerimizle birleştirerek sorunun
“en
doğru
cevabına
ulaşmamız”
mümkündür. Tüm canlı ve cansızların sahibi
yüce Allah’tır. Evrende meydana gelen tüm
işleri O yapmaktadır. Biz insanlara “akıl”
veren ve onu kullanmamızı isteyen de O’dur.
Öyle ise biz aklımızı kullanarak yukarıda
anlatılan işlerin bir sivrisinek ya da eşek arası
tarafından değil, tüm kâinatı kendi

egemenliği altında tutan ve her şeyi kendisi
terbiye eden yüce bir Yaratıcı tarafından
yapıldığını anlamalı ve sahip olduğumuz her
şeyi O’na borçlu olduğumuz bilinciyle O’na
sonsuz kez teşekkür etmeliyiz.
Evet, kâinatta cereyan eden bu sırlar
ve hakikatlere, Kur’an-ı Kerimin içinde
bulunduğumuz ilim asrına hitabı olan Risalei Nur Külliyatında işaretler vardır: “Sivrisinek
tantanasını kesse, balarısı demdemesini
bozsa, sizin şevkiniz hiç bozulmasın, hiç
teessüf etmeyiniz. Zira kâinatı nağamatıyla
raksa getiren hakaikin esrarını ihtizaza veren
musika-i İlâhiye hiç durmuyor; mütemadiyen
güm güm eder” (Münazarat).

Kaynaklar:
1. Nursi S. Tabiat risalesi, 23. Lem’a.
Lem’alar. Risale-i Nur Külliyatı.
2. Nursi S. Münazarat, Risale-i Nur Külliyatı.

Suffe mektebi talebelerinden biri
olan Rebia b. Ka’b el-Eslemî, Hz.
Peygamber’in hususi manada hizmetlerinde
bulunurdu. Genç yaşta Müslüman olmuş,
kendini Hz. Peygamber’e hizmet etmeye
adamıştı. Rebîa b. Ka'b (r.a.) hicretin 63.
senesinde vefat etmiş ve 12 tane hadis
rivayet etmiştir.
Sahîh hadis kitaplarından Müslim’de
geçen bir rivayete göre Rebîa şöyle bir bilgi
aktarmıştır. Kendisi Hz. Peygamber’in
yakınlarında bulunur, O’nun abdest suyunu
hazırlama gibi çeşitli ihtiyaçlarında yardımcı
olurdu. Yaptığı bu fedakârlık karşılığında;
“İste bakalım benden ne istiyorsun?” diyen Hz.
Peygamber’e “Cennette seninle beraber
olmak istiyorum” diye karşılık vermiştir. Hz.
Peygamber: “Başka bir isteğin yok mu?” diye
sormuş O da “Ben bunu istiyorum” Yâ
Resulallah diye mukabelede bulunmuştur.
Bunun üzerine Peygamberimiz: “Sen de bu
konuda bana, çok secde etmekle yardımcı ol”
demiştir.
Rebia neyi isteyeceğini bilen bir
genç… Basit istekler yerine ebedî mekânda
ebedî âlemin en kıymetli misafirine komşu
olmak, onunla beraber olmak istemektedir.
Ancak bunun bir bedeli vardır: Çok secde
etmek…
Secde, kulun Allah’a en yakın olduğu
andır. Kulun acziyetini anlayıp kudreti
sonsuz olan Zât’ın karşısında en kıymetli
azasını yere koyması demektir. Kul, secde
esnasında nihayetsiz bir tevazu ve mahviyet
içinde esma-i ilâhiyenin en çok tecelli ettiği
yer olan arz ve toprakla buluşmaktadır.
Secde, imandan sonra en büyük
ibadet olan namazın bir rüknü olup, en çok

namaz içerisinde bulunan bir fiildir. O halde
Hz. Peygamber’e yakın olmanın yolu çokça
namaz kılmaktan geçmektedir.
Hz. Peygamber’e hizmette bulunan
diğer bir sahâbî Sevban radiyallahü anh da
“Cennete götürecek en faziletli olan amelin”
hangisi olduğunu sorduğunda; çok secde
etmen diye cevap vermiştir. Peşinden de
“Yapığın her bir secde, dereceni yükseltir ve
günahının silinmesine vesile olur” demiştir.
Hz. Peygamber, kıyamet gününde
ümmetini
diğer
ümmetler
arasında
tanıyacağını
belirtince
sahabe
nasıl
tanıyacağını sormuşlar, O da yüzlerindeki
secde izlerinden tanıyacağını belirtmiştir.
Onların yüzlerinde dünyada iken yaptıkları
secdelerden dolayı parlaklık ve beyazlık
vardır, yani nur vardır. Fetih sûresindeki bir
âyette Cenab-ı Allah bu durumu ümmet-i
Muhammed’in
özelliklerini
anlatırken
“Yüzlerinde secdelerin izinden nişanları
vardır.” buyurmak suretiyle beyan etmiştir.
Bu
anlamda
tanınırlığını
ve
parlaklığını daha çok artırmak isteyen secde
etmeli hem de çokça secde etmeli, yani
namaz kılmalıdır. Namazın dünyevî ve uhrevî
faydaları oldukça çoktur. Bu yüzden
Bediüzzaman Said Nursi: "Acaba bu
misafirhane-i dünyada âciz ve fakir kalbine
kut ve gınâ; ve elbette bir menzilin olan
kabrinde gıda ve ziya; ve herhalde mahkemen
olan mahşerde sened ve berat; ve ister
istemez üstünden geçilecek Sırat köprüsünde
nur ve burâk olacak bir namaz neticesiz midir
veyahut ücreti az mıdır?" diyerek namaz
kılmamanın veya kılma konusunda tembellik
etmenin ne kadar zararlı olduğunu nazara
vermiştir. Namaz kılmanın ise çok karlı bir
amel olduğunu kaydetmiştir.

Dünya hayatı bitmeden yaptığımız
secdelerini kıymetin bilmemiz açısından bir
diğer sahabî olan Ebû’d-Derdâ radiyallahü
anhın şu sözlerine kulak verelim:
Ebû’d-Derdâ (r.a.) diyor ki: “Üç haslet
olmasaydı, dünyada kalmak istemezdim:
Birincisi, alnımı yere koyarak her gün Rabbime
secde etmek; İkincisi, günün en sıcak
anlarında oruç tutarak susuzluğa katlanmak;
Üçüncüsü de meyvenin iyisi seçildiği gibi
sözlerin iyisini ayıklayan kimseyle oturmak.”
O halde ecel denen hayatın bittiğini
bildiren gün gelmeden önce ömür
dakikalarının kıymetini bilmeli ve bol secde
ile onu feyizli ve nurlu hale getirmeliyiz.
Çünkü bu dakikalar sevap veya azaba tebdil
olunmuş olarak bize tekrar iade edilecektir.
Bera b. Âzib’ten gelen bir rivayete göre
Peygamberimiz (asm) şöyle buyurmuştur:
“Mümin bir kişi kabrine konulduğu zaman,
onun sâlih ameli güzel bir şahıs suretinde
oraya gelip temessül eder ve 'Ben senin sâlih
amelinim.' der… Kâfir, facir bir kimse ise
kabirde kötü ameli karşısına gelip temessül
eder ve 'Ben senin habis amelinim.' der.”
Bediüzzaman Said Nursi de bunu
şöyle ifade etmiştir: "Evet, rivâyetlerde vardır
ki: İnsanın ömür dakikaları insana avdet
ederler. Ya gaflet ile muzlim olarak gelirler
veya hasenat-ı muzîe ile avdet ederler." Yani
ya gaflet ile karanlık ya da ziya veren ışıklar
olarak insana tekrar iade edileceklerdir.
Sözlerin en iyilerini aktarmayı
üzerlerine vazife edinen meyve dergisi
gönüllülerini tebrik ediyor, bol secdeli
ömürler diliyorum.

شبَا ِب ُك ْم
َ شبَّهَ ِب
َ َ شبَّهَ ِب ُك ُهو ِل ُك ْم َوش َُّر ُك ُهو ِل ُك ْم َم ْن ت
َ َ شبَا ِب ُك ْم َم ْن ت
َ َخي ُْر
"Gençlerinizin en hayırlısı, ihtiyarlarınıza benzemeye çalışanlar;
ihtiyarlarınızın en kötüsü de gençlerinize benzemeye çalışanlardır."
Ali Mâverdî, Edebü'd-Dünyâ ve'd-Dîn, s.27; İmam-ı Gazâlî, İhyâu Ulûmi'd-Dîn, 1:142; el-Münâvî, Feyzü'l-Kadîr,
3:487.

En hayırlı genç odur ki, ihtiyar gibi ölümü düşünüp âhiretine
çalışarak, gençlik hevesâtına esir olmayıp gaflette
boğulmayandır. Ve ihtiyarlarınızın en kötüsü odur ki, gaflette
ve hevesatta gençlere benzemek ister, çocukçasına hevesât-ı
nefsâniyeye tâbi olur.
Yirmi Üçüncü Mektup

1. Giriş
Şiddet dünyanın ve ülkemizin en
önemli sorunlarından birisidir. Aileden
başlayıp, sosyal kurumlar ve devlete kadar
kapsamı geniş bir konudur. Konuya
toplumsal değerler açısından bakılması söz
konusudur. Değerler denince, insanlar veya
gruplar tarafından, sosyal hayatta rehber
olması için neyin istenen, uygun, güzel, iyi
veya istenmeyen, kötü ve çirkin gibi kültürel
olarak tanımlanmış standartlardır. Bizim
toplumumuzun değerlerinin oluşmasında
başta inancımız ve inancımızla ters
düşmeyen örf ve adetlerimiz etkili olmuştur.
Bu nedenle bizim değerlendirmemiz,
sorunun teşhisi, çözüm yöntemleri ve
önerilerimiz daha çok inanç yaklaşımlı
olacaktır.
Aslında
Şiddet/Gadap
duygusu,
insanın fıtratına konulmuş, en önemli
imtihan duygularından birisidir. Cenab-ı
Allah melaikeye hitaben yerde bir halife
yaratacağını (Hz. Âdem) bildirince; melaike
de “Yerde fesad yapacak, kan dökecek
kimseleri mi yaratacaksın! Hâlbuki biz,
hamdinle seni tesbih ve takdis ediyoruz”
dediler (Bakara:30). Cenab-ı Allah “sizin
bilmediğinizi ben biliyorum” diyerek onlara
cevap veriyor. Kur’anın anlatımından
anlaşıldığına göre insan yaradılışı gereği,
meleklerin de anlayamayacağı sırlı bir yapıda
yaratılmıştır. Yani insan, daha önceleri
yaratılıp akıl sahibi olmayan, cansızlar,
bitkiler ve hayvanlardan farklıdır. Yine insan
Allh’a mutlak itaat eden Meleklerden ve
devamlı isyan halinde olan şeytanlardan da
farklı bir yapıda yaratılmıştır. Yapısına,
iradesini Allah’ın belirttiği, rızasına uygun bir
şekilde kullandığı takdirde melekleri
geçebilecek bir kabiliyet verilmiştir. Tersi
durumda ise, hayvanlardan da aşağı bir
seviyeye düşebilir.

2. Problemin Teşhisi
İnsanın akıl ve duyguları itibariyle
yeryüzündeki hayvanlardan, meleklerden ve
şeytanlardan farklı yaratılmıştır. İnsan
iradesini kullanarak akıl, şehvet ve
şiddet/gadap duygularını kontrol altına
alarak ifrat ve tefrit gibi uç noktalardan
kaçınarak orta yolu (sıratı mustakıym) tercih
etmelidir.
Şiddet
duygusunun
/
kuvve-i
gadabiyenin tefrit mertebesi, yani en düşük
uç noktası Cebanettir / korkaklıktır.
Korkulmayan şeylerden bile korkar. Hayatı
korumak için verilmiş olan korku duygusu ile
kendi hayatını azaba çevirir.
Şiddet
duygusunun
/
kuvve-i
gadabiyenin ifrat mertebesi, yani en ileri uç
noktası
tehevvürdür
/
korkusuzca
düşünmeden hareket etmektir. Maddi ve
manevi hiçbir şeyden korkmaz. Bütün
baskılar, zorbalıklar ve zulümler bu
mertebenin mahsulüdür. İnsanlık tarihindeki
insan hakları için yapılan mücadelelere bu
zorbalıklar ve baskılar sebep olmuştur.
Şiddet
duygusunun
/
kuvve-i
gadabiyenin vasat mertebesi, şecâattır. Yani
yiğitlik, cesurluk ve kahramanlıktır. Dünya ve
ahirete yönelik hak için canını feda eder.
Hukukun ve dinin yasakladığı şeylere
karışmaz.
İnsanlık
tarihindeki
milli
kahramanlar
ve
peygamberlerin
mücadeleleri vasat mertebelere misal
oluşturabilir.
3. Çözüm Önerileri
İnsan ilişkilerinde, sosyal hayatta
hatta uluslararası ilişkilerde şiddet/gadap
duygusunun orta seviyesi olan Şecaat
egemen olmalıdır. Yani yiğitlik, cesurluk ve
kahramanlığın bireylerin iç dünyalarında
özümsenmesi gereklidir. Böylece aile,

toplum ve ülke düzeyinde huzur, güven ve
mutluluk yerleşir. Böyle bir ortamın
oluşabilmesi için öneriler:
1- Eğitim yolu ile insanın manevi
kişiliğinin hayvanlardan farklı olduğu
vurgulanmalıdır.
2- İnsanlığın, Hz. Âdem ve Havva’dan
türediği bu nedenle yaradılıştan kardeş
olduğu
devamlı
vurgulanmalıdır.
Gençlerimize, eğitim müfredatında, “Evrim
Teorisi” nin yüzde yüz doğru imiş gibi
aktarılmasından vaz geçilmelidir. Zaten bu
teoriye göre; güçlü olan ayakta kalır, neslini
devam ettirir, güçsüz olan hayattan silinir.
Bu teorinin insanlığın sosyal hayatına
yansıması “Sosyal Darwinizm” olmuştur.
Birinci ve ikinci dünya savaşlarının çıkarak
insanlığın devlet eliyle en şiddetli baskı,
zulüm ve yok edilmeye maruz kaldığı
dönemlerin yaşanmasına sebep olmuştur.
Oysa
İslam’ın
doğru
yaşandığı
peygamberimizin
ve
dört
halifenin
dönemine “Asrı Saadet/Mutluluk Asrı
denilmiştir.
3- Yeni yetişen nesillere, Allah inancı
doğru bir şekilde verilmelidir. Hadisi kutside
belirtilen “Rahmetin gazabı aşması” ölçüsü
ile anlatılmalıdır. Yani anlatımlarda Allah’ın
“Cehennem ile korkutan yönünden daha çok
Cennetle müjdeleyen” yönü insanları
verilmelidir. Allah inancı doğru bir şekilde
verilirse insanları diğer insanlara karşı baskı
ve zulüm yapmaya engel olur. İman ne kadar
güçlenirse, kul hakkını ihlal etme o derece
azalır. Aksi durumu ise, halkımız arasındaki
şu söz gayet güzel anlatmaktadır: Kork
Allah’tan korkmayandan.
4- Özellikle gençlere Allah inancından
sonra ahiret inancı da doğru bir şekilde
verilmelidir.
Sosyal hayatta önemli bir oran teşkil
eden gençler, delikanlılar, hislerinin tavan
yaptığı, akıllarının önüne geçtiği bir
dönemde nefis ve hevalarını özellikle
kendilerinden güçsüzlere tecavüzattan ve

zulümlerden ve tahribattan durduran ve
sosyal hayatın emniyet ve asayiş içerisinde
devam etmesini temin eden; yalnız
Cehennem fikridir. Yoksa Cehennem
endişesi olmazsa, "Güçlü olan haklıdır"
kaidesiyle o sarhoş delikanlılar, çaresiz, zayıf
ve yaşlı insanlara dünyayı Cehennem'e
çevireceklerdir.
Uyuşturucu
bağımlısı
gençlerin uyuşturucu parası bulabilmek için
yakınlarını veya güçsüz başka insanları
öldürme haberleri basında sıklıkla yer
almaya başlamıştır.

Hassas bir ölçü içerisinde
muntazam bir düzene sahip olan
ayçiçekleri, saat yönünde ve saat
yönünün aksi istikamette çok sayıda
spiral
oluşturacak
şekilde
dizilmişlerdir.
Ayçiçeğindeki
çiçekçiklerin dizilimi ile ilgili olarak
1979'da H. Vogel bir model ortaya
atmıştır. Bu modelin kutupsal koordinat
sistemi ile olan ifadesi aşağıdaki gibidir.
Denklemde “θ” açı, “r” yarıçap, ya
da merkeze olan uzaklık ve “n” ise
çiçekçiğin indeks numarasıdır. Formüldeki
“c” ise sabit bir ölçekleme katsayısıdır.
Formül
Fermat's
spiral
formunu
vermektedir. 137,5°'lik açı ise altın oran ile
ilişkilidir. Enteresandır, bitkilerde bütün
hareketler, dönüşler birbirlerini altın açı ile
izlerler. Altın açı 137.5º ‘dir ve altın oran'ın
bir parçasıdır.
Tesadüf
Mükemmellik

İddiasını

Yok

Eden

Ünlü
matematikçi
Leonardo
Fibonacci’nin ortaya attığı Fibonacci dizisini
bilmeyen yoktur. Bu dizi 1,1, 2,3, 5,8, 13, 21,
34, 55, 89, 144 şeklinde devam etmektedir.
Dizinin her rakam kendinden önceki iki
rakamın toplamına eşittir. Ayçiçeğinin
başındaki
tohuma
dönüşen
minik
çiçekçikler, saat yönünde ve saat yönünün
aksi istikamette çok sayıda spiral oluşturur.
Matematikçi Chris Gole, bitkilerde genellikle
zıt yönlere doğru kıvrılan iki ayrı spiral grubu
bulunduğunu ve bu gruplardaki spiral
sayısının çoğu zaman ardışık iki Fibonacci
sayısı olduğunu belirtmiştir. Ayçiçeğindeki
bu spiraller sayıldığında, saat yönünde
olanların 55, saatin ters yönünde olanların
ise 89 tane olduğu görülür. Bu sayılar
ayçiçeklerinin
çeşitlerine
göre
değişmektedir. Mesela küçük bir çiçeğin

spirallerinde 34 ve 55 sayıları,
büyük bir çiçekte ise 89 ve 144 sayıları elde
edilebilir. Şimdi sıkı durun! Bu sayıları
birbirine oranladığımızda 55/34=1.618;
89/55=1.618; 144/89=1.618 sayısı ortaya
çıkmaktadır.
Altın oran olarak bilinen bu
1,618033... rakamı günlük yaşantımızda,
matematiğin estetik güzelliğe etkisi olarak
her alanda karşımıza çıkmaktadır.
Bu durumda insanın aklına şu sorular
geliyor: Fibonacci sayıları nasıl oldu da bu
güzel çiçeklerin taç yapraklarına işlendi?
Acaba insan gözüne daha hoş görünmesi için
mi gerekliydi? Bu durumda, ya çiçeklerin
matematikten de insanın göz zevkinden de
anladığını iddia edeceksiniz veya bu
ikisinden de anlayan gizli bir elin işlediğini
düşüneceksiniz.
Bitkiye estetik bir güzellik kazandıran
bu kural her ne kadar Fibonacci tarafından
bilim dünyasına tanıtılmış olsa da bu kural
aslında evrenin ilk yaratılışından beri vardı.
İşte bu altın oran, sanatçıların çok iyi
bildikleri ve uyguladıkları bir estetik
kuralıdır. Bu orana bağlı kalarak üretilen
sanat eserleri de o derece mükemmele yakın

olur. Sanatçıların taklit ettikleri bu kural
sayesinde tasarlanan bitkiler, çiçekler ve
yapraklar Allah'ın üstün sanatının birer
örneğidirler. Allah; “Allah, her şey için bir
ölçü kılmıştır” (Talak Suresi, 3), “... O'nun
katında her şey bir miktar (ölçü) iledir”
(Ra'd Suresi, 8) gibi ayetleri ile her şeyi bir
ölçüyle
yarattığını
bildirmektedir.
Bitkilerdeki bu mükemmellik, Kur’an’ı
Kerim’in asrımıza bakan bir tefsiri olan
Risale-i Nur’da şöyle ifade edilmektedir:
“Evet herbir nebat, herbir ağaç, pekçok lisan
ile Sâni’lerini (Yaratıcılarını) öyle gösteriyorlar
ki; ehl-i dikkati hayretlerde bırakır ve
bakanlara ‘Sübhanallah! Ne kadar güzel
şehadet ediyor!’ dedirtirler.”
Kaynak
Vogel, H. (1979) A better way to construct
the
sunflower
head,
Mathematical
Biosciences 44 (44): 179–189.

Bir köy muhtarsız olmaz. Bir iğne ustasız olmaz,
sahipsiz olamaz. Bir harf kâtipsiz olamaz, biliyorsun.
Nasıl oluyor ki, nihayet derecede muntazam şu
memleket

hâkimsiz olur?
10. Söz

Eğitim sistemimiz, köklerinden ve
değerlerden uzak tutulurken, buna ilgili
ilgisiz birçok gerekçe gösterilmişti. Bu
gerekçeleri gösterenlerin samimi olmadığını
ve bu konuda bizi nasıl yanılttıklarını
isterseniz Batı’daki duruma bir göz atarak
görelim. Konu bu noktaya gelmişken, bilimin
kurucularının konuya nasıl baktıklarına
dikkat çekelim.
Batı’nın Yahudi-Hıristiyan ve GrekRoma temelleri üzerine kurulu bir eğitim
sistemine
sahip
olduğunu
çoğumuz
bilmeyiz. Örneğin Amerikan eğitim sistemi
Yahudi-Hıristiyan ve Grek-Roma uygarlık
fikri ve tecrübeleri üzerine bina edilmiştir.
Eğer Neil Postman’ın, Building a Bridge to
the Eighteenth Century (2000) adlı kitabını
okuma zahmetinde bulunursak, burada bazı
gerçekleri ayrıntıları ile görebiliriz.
Kitapta
Amerika’daki
eğitimin,
Amerika’nın
kuruluş
safhalarında,
neredeyse
bütünüyle
dinle
irtibatlandırılarak inşa edildiğine (s.158)
dikkat
çekilir.
Yine
aynı
kitapta
okumalarımızı sürdürdüğümüzde Amerikan
eğitim sisteminin Yahudi-Hıristiyan ve GrekRoma uygarlığının temelleri üzerine bina
edildiği de açıkça görülür. Dahası
Fransa’daki ortaöğretim kurumlarının üçte
biri Katolik okulları olduğuna şahit oluruz
(s.159). Fransa’da böyle iken Almanya’da ve
İngiltere’de durum farklı değil. Eğitimin dini
temellere bağımlılığı bu iki ülkede daha
güçlü.
Birçok araştırmacı ve fikir adamı
materyalizmin
ve
ateizmin
bilimsel
temellerinin bulunmadığını dair ekol ve
anlayışlar gelişmiştir. Hatta bu ekollerin
çoğunun temelinin, tevhid anlayışına destek
verdiğini az bir dikkatle görebiliriz.
Batı’yı/Avrupa’yı
değerlendirirken,

karşımızda iki çeşit Avrupa bulunduğuna
dikkat etmeliyiz. Birinci Avrupa, insani
değerlere ve bilime dayanan ikinci
Avrupa’nın başarılarının arkasına sığınarak
bilimi ateist ideolojiye alet etme çabası
içindedir.
Birinci
Avrupa’nın
bilimi
metafizikten
soyutlayarak,
onu
materyalizme,
hatta
ahlâksızlığa
ve
dünyeviliğe alet etmesi sonucunda gelinen
nokta vahimdir.
İngiliz bilim adamı Roy Bhaskar’ın
öncülüğünü yaptığı güçlü bir fikir akımında
seküler bilim anlayışının bilimsel temelinin
olmadığı izah edilir. Bu model “Eleştirel
gerçeklik, fizikötesi gerçeklik veya gerçeklik
ötesi” adları ile bilinir ve yaratılışta ilimirade-kudret hakikati dolayısıyla tek bir
Yaratıcının varlığı ve gerekliliği nazara
verilir.
Bhaskar,
gerçekliği/hakikati
üç
kategoride ele alır: (i) Hakikat, (ii) olgu, (iii)
gözlem. Kâinattaki her şeyin dayandığı bir
“ilim” ve “kudret” hakikati vardır ki bunlar,
materyalist/seküler anlayışın nazarlardan
sakladığı varlığın cepheleridir. Gerçeğin
arkasında ona şekil veren bir ilmî kalıp ve güç
vardır. “Olgu” kudretin gerçeğe şekil verme
halkasıdır. Olguların gözlemlerimizle alâkası
yoktur. Nitekim farkına varamadığımız
birçok olgu vardır. Ancak, biz bilmesek de
onlar gerçektir. Üçüncü en dar kategori ise,
gözlemlerimizden oluşan deneye dayalı
bilgidir.
Bhaskar,
materyalist
temelli
anlayışların
gerçekliğin
üçüncü
kategorisinde
kaldığını
ve
ötesini
göremediğini söyler. Bu konuda şunları
söyler: “Bu dar dairedeki gözlemlerimizin
perde arkasındaki derin mekanizmaları
anlamakla ancak hakikat anlaşılabilir hale
gelir. Yoksa, gördüğümüz düzenliliklere

‘evrensel kanunlar’ diyerek, gerçeğin aslında
bu kanunlardan geldiğini söylemek büyük
hatadır.”
Elbette kanun varsa, kanun koyucu ve
o kanunları işleten vardır. Çünkü kanun
kendi başına iş yapamayacaktır.
Bhaskar'a göre, modern bilim,
kâinattaki kanunları gerçeklikle karıştırıyor.
Düzenlilik gösteren kanunlar, algıladığımız
olguları açıklayan gerçeklik olamaz. Belirli
sebeplerin sürekli belirli neticelerle birlikte
gözükmesi, söz konusu sebeplerin o
neticeleri yaptığı anlamına gelmez. Çünkü
sebepler, neticeleri yapabilecek bir öze ve
güce
sahip
değildir.
Sebep-netice
münasebeti, bizim zihnî kurgumuzun
ürünüdür. Gördüğümüz sebepler neticeleri
yapamaz. [1]
Bilimlerin çoğu kurucu zirveleri
bilimin dine hizmet etmesi, yaratılışla ilgili
sırlara cevap vermesi gerektiğine dikkat
çekerler. Böylece bilime doğru hedef
çizerler. Örneğin atom teorisinin önemli
mimarlarından Erwin Schrödinger’in bu
konuda söyledikleri ilginçtir: “Bilimin
insanlığa en büyük katkılarından birisi,
hepimizi doğrudan alâkadar eden; ‘kimiz,
nereden geliyoruz ve nereye gideceğiz?’
sorularının cevabını bulmak veya zihinleri bu
konularda rahatlatmak olacaktır.” [2]
Yirminci asıda, maddeci felsefeyi
kökünden sarsan gelişmeler oldu. Dinin,
bilim laikliği olmadığı daha iyi anlaşıldı.
Zaten 20. yüzyılın başlarından itibaren
Materyalizmi kökünden sarsan, temelinden
yıkan gelişmeler baş gösterince zihinlerdeki
dönüşüm gecikmedi. Tanrı ve Yeni Fizik
kitabının yazarı fizikçi Paul Davies (1946-) bu
gelişmeyi şöyle özetler: “Fizikî âlemin
temelini teşkil eden katı birimler, bir bir
eridi, hepsinin yerini metafizik bir
okyanusun var-yok arası dalgalanmaları aldı.
Yeni fiziğin bu fizikötesi yönelişi, çoğu
insanın zihninde felsefî ve dinî dönüşümler
başlattı; hepsi bu keşifleri, hâlihazır modern
teknoloji
toplumunun
temeli
olan

materyalist ve katı dünyadan bir silkinme
olarak gördüler.” [3]
Bu gelişmeleri ifade eden bilim
adamlarından birisi de Teksas Üniversitesi
Beşerî
Bilimler
Profesörü
Frederic
Turner’dir (1861–1932). Kanaatini şöyle
ifade eder: “Kâinat dev bir piramit gibi;
piramidin en altında matematik var, onun bir
üstünde fizik yer alıyor, böylece en üste
doğru çıktıkça sanat ve felsefe geliyor ve
onların da üstünde ilâhiyat yer alıyor. Bu
anlaşıldığında, bilim Rönesans’tan sonraki
en büyük devrini yaşayacak, ilahî olan ile
tabiî olan ayrımı sona erecektir.”
1964 yılında Nobel Tıp Mükâfatı’nı
alan John Eccles (1903–1997) daha farklı bir
kanaat sergiler: “Bilim, şu hâliyle ne
herhangi birimizin var oluş hikmetini
açıklayabilir ne de şu temel sorulara cevap
getirebilir: ‘Ben kimim? Neden buradayım ve
neden yaşıyorum? Öldükten sonra ne
olacağım?’ Bunlar bilimin sınırını aşan
sırlardır.” Robert Jastow da: “Bilim asla
yaratılış
sırrının
üstündeki
perdeyi
kaldıramayacak” sözleriyle aynı fikri paylaşır.
1980 Nobel Tıp Mükâfatı sahibi nörofizyolog
Roger
Sperry
(1913–1994),
1983’teki bir mülâkatında; “Bilimin kendisi
materyalizmle çatışır. Bilim ile din neden
çatışsın ki?” diye sorar ve devam eder:
“Esasen bu ‘din bilimle çatışır şartlanması’
materyalist felsefenin bilim olarak kabul
edildiği zamanlardan kalmadır.” [4]
İlah gerçeğine ulaşmak için yollar
çeşitlidir. Salt akıl bu yolda yeterli
olmamaktadır.
Örneğin
İlahi
gerçeklere/hakikate ulaşmak için St.
Thomas
tabiattan,
Descartes
ise
düşünceden yola çıkar. Pascal ise, kalpten
yola çıkıyor ve kalbin ışığıyla sezilen bir İlah’a
varıyordu. [5] Nitekim “iman ispattan
farklıdır; o, kalptedir” demişti. [6] Pascal,
kendisine has yaklaşım biçimiyle, varoluş
felsefesinin öncüleri arasında sayılır. [7]
Varoluşu hayret ve hayranlık dolu bir temaşa
ile seyreder. Bizi yalnızlığımızın, kaderimizin

ve hiçliğimizin karşısına diker. [8] “Her şey,
okunması zor olan şifreler halinde
yazılmıştır. Evrende aydınlıkla karanlığın
tuhaf bir karışımı halinde bulunmaktadır.
Kısaca, bizler bir yarı karanlık içindeyiz!” [9]
der. Pascal akıl ile kalbin fonksiyonlarını
zıtlıklardan bir dengeye ulaştırmak için çaba
sarf etmiş. Bir yandan “Allah’ı tanımada kalp
esastır” derken, diğer yandan akıl
unsurunun terk edilemeyeceğini dile getirir.
Varlığın dış çeperinin iç âlem ve manevî
oluşla bir ahenk içinde birlikteliğini zorunlu
görür. O’na göre şimdi, Allah’a boyun eğmek
istemeyen gururlu insanın Yaratıcı’ya boyun
eğerek diz çökmesi, dudaklarıyla yakarması
gerekir.
Hulasa, konuyu İslam dini bağlamında
ele
alırsak,
İslam
dini
bilimsel
araştırmalardan
ve
bulgulardan
bir
tedirginlik duymamakta, bilakis kendine
güveninden dolayı bunu teşvik etmektedir.
Bunun somut delili Allah’ın Kuran’da
insanları araştırmaya, düşünmeye ve
bilmeye yöneltmesi ile ilgili birçok ayetin
varlığıdır. [10] Zira, yaratılış mucizesinin
sırlarını bilen bir insan Allah’ın varlığına
kesin bir bilgiyle kanaat getirir. Bilginin
detaylarına inildikçe özellikle çıplak gözle
algılanamayan (mikro-kozmik ve makrokozmik) alana inildiğinde bu kanaat daha da
güçlenir. Bu sebeple bilimsel araştırma ve
çalışmaların en büyük bir teşvikçisi hak din
olan İslamiyet olmuştur.
Konuyu fen bilimleri bağlamında ele
alacak olursak, fen eğitimi esasen insanı
aldığı eğitim sonucunda kendisi için
yaratıldığı ve tasarlandığı belli olan tabiatı
(Kâinat
Kitabı)
doğru
anlamayı
sağlamaktadır. Bu zaten Kur’an’ın bir emri ve
isteğidir. Kuran’ın ilk emri “oku”dur
(Alak/96:1). İnsan her şeyden önce kâinat
kitabının bir okuru haline gelmelidir. Konuya
böyle baktığımızda doğru ve sağlam bir fen
eğitimi Kuran’a doğru muhatap olmanın ve
onu doğru anlamanın bir gereğidir.

Konuya ister bu açıdan bakalım,
isterseniz başka açılardan bakalım, hak dinle
bilimin maksatları birleşmektedir. Fen
bilimleri maddi ve manevi gelişmeye yol
açtığı kadar, Allah’a ve inanca ait gerçekleri
tanımanın da yolunu açmaktadır.
Sözün özeti, yükselen deizm ve
ateizm inançsızlığının kaynağı başka
yerlerde aranmamalıdır. Kaynak, müfredata
göre şekillenen ders kitapları ve ideolojik
bilimin popüler kitap ve belgeselleri ve bu
kaynaklardan beslenen medya. Müfredat
belirleyicilerinin/yetkililerinin bu gerçeğin
farkına varamamalarının ve bu gidişe seyirci
kalmalarının bedeli ve faturası ağır
olmaktadır.
Tamir adına bazı kıpırdanmalar ve iyi
niyetli çabalar olsa da bunların hayli cılız ve
zayıf kaldığını belirtmek isterim. Seküler
bilimin kutsal ineklerini ve tanrılarını deşifre
etmenin zamanı geldiğini düşünüyorum.
Çözüm
kendi
bilim
anlayışımızı
oluşturmakta. Filtresiz doğrudan ithal
“çeviri bilim” içinde saklı seküler inancın
kodlarını
çözerek
işe
başlayacağız.
Gençliğimizi deizm ve ateizm bataklığından
bu şekilde kurtarabilir, maddi ve manevi
kalkınmanın yolunu böylece açabiliriz.
Bilimin kendisi evrensel olsa da hedefleri ve
kullanımı milli olmak zorundadır. Bu gerçeği
er geç idrak etmek durumundayız.
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