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Başta Açlık Olmak Üzere Bütün Sorunlar  

Din-Bilim Barışından Geçer 
 

İnsanlık, yedi-sekiz bin senedir, varlığı ve hayatı anlamlandıran semavi dinler ile varoluşu ve 

hayatı kutsal görürse (ki bu kutsal görüş dinlerin birinci ilkesidir.) dolayısıyla çevreyi ve 

tabiatı kirletmezse ve bilimler kuralları ile 

Yeryüzünü ekip biçerse hayatın iki önemli açığını kapatmış olur. Çevre kirlenmesi ve açlık... 

 

Ve bu beraberliğin sonucu din-bilim barışırsa birçok ideolojik savaşlar da biter. Dinler arası 

barış için ise Kur'an yeterli malzemeyi içeriyor. Bu konuda bu ay yayınladığım Kur'an ve Ehl-

i Kitap eserim bu barışı garantiliyor. 

 

Bu üç adımla dünyaya genel barış (Osmanlıca deyimiyle sulh-u umumi) gelir, dünya anlam, 

tokluk ve esenlik olarak bir nevi cennet olur. Evet, İnsan geçmişini bilirse geleceğini daha iyi 

kurar; şöyle ki: 

 

İnsanlık yaklaşık 9 milyon yıl önce hayvanlardan ayrıldı, Homosapiens, Neandertal, 

Homoerektus gibi yedi nesil (her nesil yaklaşık bir milyon sene) yaşadı. Yaklaşık 150-200 bin 

sene önce Homosapiens ki son insan neslidir, yaşıyor. 

 

Bunlar da başta vahşi, çıplak, konuşma bilmez durumda idi. Sürü gibi yaşıyordu. Beyin 

Tamamdı, ama işletilmemişti. (Başta 28. Mektup, 6. Mesele olmak üzere bu konuda binlerce 

Antropolojik ilmi çalışma var.) 

 

Bu Homosapiens (kültürlü) nesil, İnsandaki doğal sosyalleşme duyusuyla giyinmeyi ve 

aşçılığı öğrendi, dilleri öğrendi. Âdem oldu. “Allah Adem'e bütün dilleri öğretti.” (Bakara, 

30) ayetine mazhar oldu. Hemen hatırlatalım: Kur’an’da Ademin topraktan yaratılması hükmü 

de doğrudur. Çünkü bu topraktan yaratılma bir yasadır: Evet her insan bir Âdem’dir ve gıda 

malzemelerinden yaratılıyor. Gıda malzemeleri de topraktandır. 

 

Bu Homosapiens avcı-toplayıcılıktan kopup tarımı, şehirleşmeyi ve medeniyeti becerince 

onun hayatının kalitesi için Allah vahiy yani semavi dinler gönderdi, varlığa ve hayata anlam 

kattı, onu ruhen de geliştirdi. Ona yasaları ve ahlakı öğretti. 

 

Bu süre tam 7-8 bin sene devam etti, Nihayet İnsanlık 19. ve 20. asırda Müsbet İlimleri ve 

Fenleri öğrendi. Tam manası ile Allah Âdeme isimleri (bilimleri) öğretti, ayetine mazhar oldu. 

Haliyle bu iki asırda din-bilim çatıştı. (İsimler diller manasına geldiği gibi, bilim dalları 

manasına da gelir.) 

 

Evet dine tepki olarak gelişen bilimler, varlığa ve hayata anlam veremedi, din de nasıllığı ve 

nedenselliği bilemedi. Daha doğrusu dinlerin görevi o değildi. Haliyle bugüne kadar devam 

eden çatışma çıktı. Aslında bu çatışmanın filizleri medeniyetin başlangıcından beri vardı. 

Ama günümüzdeki kadar şiddetli değildi. 
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Günümüz Türkiye'sinde bu çatışma bütün hızıyla devam ediyor. Dindar siyasetçiler bilimi 

programlarına katmayınca ve dinî ahlakı yaşamayınca ve İlahiyat Fakülteleri yeteri kadar dinî 

yorum yapamayınca bilimsel eğitimi almış gençlerimizin yüzde sekseni deist ve ateist oldu.  

İlahiyatçıların da kimi tarihselci oldu, kimi ateist oldu, kimi deist oldu, kimi de hurafeci kaldı. 

 

Bunlar içinde iki cephe çok aktifti: Yusuf Kaplan ve temsil ettiği Nur Camiası. Bu bilimler 

gençlerimizi bozuyor, diye şikâyet ediyorlar. Halbuki bunların esas aldığı Said Nursi, bilimi 

öncelikli tuttu, dinî literatürü o bilimlere göre tevil etme yolunu tavsiye etti. (Muhakemat) 

Fakat Yusuf Kaplan da temsil ettiği Nur Camiası da bu konuda bu kuralı uygulamadıkları için 

çaresizdirler. 

 

İkinci Kahramanımız Dücane Cündioğlu... O başta esas aldığı Mutezile mezhebinden 

etkilenerek bilimi esas alıyordu. Din de tevil edilmeli, diyordu. Fakat tevilde başarılı değildi. 

Sonra bu fikri bıraktı Gazali'yi esas aldı, din asla tevil edilmez, olduğu gibi ele alınmalı, dedi. 

Haliyle çıkmazları çoğaldı. 

 

Bundan sonra dini değil de felsefeyi esas almalı, dedi, gemiyi Aristo'ya limanladı, felsefede 

bayağı derinleşti. Başta Aristo'dan dolayı varlığı ve hayatı anlamlı görüyordu.  

Sonra Kant, Karl Marks ve materyalist modern bilimcileri esas alınca artık ne dinlerde ne de 

bilimlerde bir anlam yok, gerçeklik bilinmez, dedi, herkes kendine göre düşünür, diye söyledi.  

 

Kur'an'ın matematiksel dizgeleri ile imanını kurtaran Edip Yüksel'in tespitine göre Dücane 

Sofist (Sofestai) oldu. Yani varlık ve hayat hakikati yoktur; varsa da biz bilemeyiz, dedi. 

Maalesef başta Fethullah Hoca'dan kopan gençler olmak üzere yüz bin dindar gencimiz,  

bu Dücane Cündioğlu kardeşimiz yüzünden çıkmazdalar, kafaları karışıktır. 

 

Bu hafta siz dostlarıma bilim ve dini beraber götüren uzun bir makale gönderiyorum.  

Bu mesele için bu makale yetmez, fakat iki senedir, her hafta gönderdiğim yazılar ile beraber 

derde deva olabilir. Özellikle geçen ay gönderdiğim Beş Anahtar Bilgi yazısı. 

 

Herkese binler selam ve hürmet ederim. 

 

 

Bahaeddin Sağlam 


