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BEŞ ANAHTAR BİLGİ 

 

Bu beş başlık altındaki kısa bilgiler, başta dini ilimlerden Kur’an İlimleri ve Fen ilimlerinden 

Ontoloji olmak üzere onlarca bilim dalının öğrenilmesine ve anlaşılmasına anahtar olacak 

ipuçları taşıyor. Bildiğiniz gibi bütün bilim dallarının özetlerini dahi bir makaleye veya bir 

kitaba sığdırmak mümkün değil; belki bir kütüphane dahi o ilim dallarının özetlerini istiap 

etmez. 

[Bazı yeni okuyucularım, Ontoloji kelimesini bana sıklıkla soruyorlar. Türkçesi Varlık Bilgisi 

demektir. Yani Ontoloji, varlığın mahiyetini, özelliklerini ve nelerden oluştuğunu anlatan 

önemli bir Bilim Dalıdır.] 

Birincisi, Cehennem ve Ateş Kavramı. 

Bugün dünyada din-dışı yaşayan ateist ve agnostik üç milyar insan var. Mesnetsiz ve 

maneviyatsız yaşamak çekilmediğinden çoğunlukla dinleri araştırıyorlar. İslam, madde-mana, 

dünya-ahiret, işçi-patron, bilim-din gibi zıtları barıştırmayı ve dengelemeyi vaat ettiğinden 

birçok bilim adamına çekici geliyor. Fakat Kur’an’da geçen üç yüz cehennem ve ateş tehditleri, 

onlara anlamsız geliyor. Ontolojik olarak nükleer bir ateş, insan bedeninin yapısına uygun 

gelmez, diye düşünüyorlar. Hatta sırf bu noktadan birçok araştırmacı İslamcı dahi ateist oluyor. 

İşte bu anlaşılmayan ve üç yüz sefer Kur’an’da geçen gerçeği yine Kur’an’dan beş-altı anahtar 

bilgi ile anlamaya çalışacağız. 

a) Kur’an bilinçdışı, arketip, metafizik alemin literatürüdür. Rüya ve ehl-i keşfin müşahede 

diline benzer. Dolayısıyla dünyadaki bütün sıkıntı, acı ve hastalıkları ve benzeri durumları ateş 

ve cehennem ile ifade ediyor. Çünkü bunlar bilinçdışı arketip ve metafizik boyutta böyle 

görünüyor. Mesela Nisa, 10. ayet şöyle diyor: “Yetim malı yiyen karnını ateşle doldurur…” 

Çünkü bilinç-dışında ve metafizik boyutta o mal ateş diye görünür. Ve Hucurat Suresinde ifade 

edildiği gibi: “Kardeşinin gıybetini yapan, ölmüş kardeşinin etini yemiş gibi olur. Hiç 

kimse bunu ister mi?!” Çünkü gıybet metafizik alemde ölü eti yemek diye görünür. 

b) Araplar, özellikle Medine’deki farklı kabileler İslam öncesinde anarşizm ve kaos içinde 

yaşıyorlardı. Her an iç savaş çıkma ihtimali vardı. İslam geldi, onlara bir Anayasa yaptı, her 

şeyi kaide ve kurala bağladı. Medine’ye medeniyet getirmiş oldu. Şehrin ismi Yesrib iken 

Hukukun egemen olduğu yer diye Medine ile değiştirildi. İşte Al-i İmran, ayet 103, bu durumu 

şöyle anlatır:  

“Hepiniz Allah’ın ipine sarılın, dağılmayın, Allah’ın o büyük nimetini hatırlayın ki sizler 

birbirinize düşmanlar iken Allah sizi kaynaştırdı, birbirinize kardeşler oldunuz. Ateşten bir 

çukurun kenarında idiniz, Allah sizi kurtardı. Allah ayetlerini böyle açıklıyor ki doğru 

hedeflere varasınız.”   
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İşte bakın bu ayette iç savaş, sosyal sıkıntılar ve anarşizm, ateş çukuru olarak görünmüş. Çünkü 

Gayb Aleminde o üç sosyal hastalık ateş diye görünüyor. “Evet Kur’an bu görünen alemde, 

gayb (metafizik) alemin dilidir.” (Said Nursi) 

c) Bir anahtar daha, Meryem Suresi, ayet 69 ve 71: “Hepiniz (evet bütün insanlar, 

peygamberler de dahil) Cehennemden geçiyorsunuz. Bu, Allah’ın geliştirici rububiyetinin 

yerine getirilmesi gereken kesin bir hükmüdür. Biz özünü koruyanları ondan kurtarırız. 

Allah’ın Rahmaniyeti olan kainattaki diyalektik ve dengeye karşı olan zalimleri orada diz 

çökmüşler olarak bırakırız.” 

İşte bu ayette, başta peygamberlerin çektikleri sıkıntı ve zorluklar olmak üzere bütün acılar, 

hastalıklar ve fakirlik gibi durumlar Cehennem diye ifade edilmiş. Ve burada cehenneme giriş 

değil de etrafında diz çökmüşlük kelimesi geçiyor. Evet insan, açlık, hastalık ve sıkıntı çeker, 

ki gelişsin. Sonra dengeyi bulunca varlık ve tabiata egemen olur, acı ve sıkıntılardan kurtulur. 

Evet, bu ayetler dünyadaki cehennemi anlatır ki, dünya gelişme ve terbiye yurdudur. Ve herkes 

o cehennemin içinden geçer, dengeyi ve takvayı bulanlar kurtulur. Diğerleri alışır, o acı ve 

sıkıntıların yakınında oturur. Çünkü sürekli acı, hastalık ve sıkıntı olsa insan dayanamaz, ölür. 

Ölmemeleri için Allah alışkanlık verir; yani kenarda tutar. 

d) Cehennem ateşinin yakıtı insanlar ve taşlardır. (Bakara,24) Müfessirler bu ayette taşlardan 

maksat Putlardır, demişler. Bu ayette ahiret bahsi geçmiyor. Demek dünyevi bir ateşten söz 

ediliyor. Ayet bize der ki: Bir metafizik ruh olan vahiy kanunları ile düzene girmeyen bir toplum 

anarşizm ve kargaşa yaşar. Cehennem gibi bir durum sosyal ve psikolojik hayatları yakar. 

Evet, sınırlı düşünce ve yanlış bilgi ve bilimlerden kopuk dini anlayış özellikle taşa tapmadan 

ibaret olan putperestlik, öyle sosyal, bilimsel ve dini bir cehenneme yakıt olur ki, asla ıslahı 

mümkün değil. Meğer her şeyi silip yeniden bilimsel verileri esas alsalar ve o bilimsel veriler 

ışığında dinin öz anlamlarını anlasalar. Evet, sınırlı bir tanrı anlayışı ve bilimden kopuk dini 

metinleri metafizik dille değil de sokak diliyle anlamak putperestlikten hiç farkı yok. Onun için 

dindarların çoğunda ahlak olmuyor. Ateistler de suçu dini (semavi) kitaplarda görüyorlar ve 

yanılıyorlar. Suç o kitaplarda değildir. 

e) “Ahiretteki biyolojik yaratılış dünyadaki ilk yaratılış kanunları ve yapısı gibi olacak. İmam 

Gazali, farklı olacak demişse de Kur’an’dan anlaşılan her iki yaratılış birbirine benzeyecek.” 

(Barla Lahikası) Demek insan vücudu, Karbon-Dioksit veya Nükleer bir ateşe dayanamaz.  

Öyle ise Kur’an’ın üç yüz otuz sefer ateşle ve cehennemle tehdidinin amacı ve gerçeği nedir.?! 

Yine Said Nursi kendisi cevap veriyor: “Cennet ve cehennem varlık ağacının ebede doğru 

giden iki dalı ve iki damarıdır. Cennet ve Cehennem bu dünyada diğer bütün zıtlar gibi iç 

içedir. Ve insanın kalbinden tut ta evine kadar ta devlete kadar her yerde budak salmışlardır. 

Ahirette bunlar toplanacak iki havuz olacaktır.” (29. Söz) 

Demek bu üç yüz otuz sefer tekrar, yaratılış ağacının en önemli iki dalının ve iki damarının 

mahiyetlerini ve metafizik alemdeki görüntülerini anlatmak içindir. İrşat, mesaj ve bilgi için de 

Taha Suresi, ayet 113, bu ateş bahsini ve tekrarını şöyle gerekçelendiriyor: 

“İşte böylelikle biz bu metafizik gerçekleri açık, anlaşılır bir Kur’an yaptık. Ve onda birçok 

tehdit (vaid) kullandık ki insanlar kendi kalb ve ruhlarını (putperestlikten, günahlardan ve 

yanlıştan) korusunlar. Veya onlara varlığı tanımak için bir mesaj ve bilgi (zikir) olsun.”  
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Cehennemle ilgili bu on anahtar bilgiyi, canlı Kur’an olan Hz. Muhammed’in hayatında şöyle 

görüyoruz:  

“Bir kadın Hz. Peygambere geldi, biz senin anlattığın gibi bizim çocukların ateşte 

yanmalarını anlamıyoruz. Bunda bir terslik var, dedi. Bunun üzerine Hz. Muhammed ağladı, 

ben ne edeyim, bana öyle görünüyor, dedi.” 

“Evet vahiy Peygamberlerin müşahedeleridir, Şeytan bu müşahedelere asla müdahale 

edemez. Özellikle Hz. Muhammed’in müşahedesine. Ne görseler gerçektir. Fakat yorum ve 

tefsir ister.” (28. Lem’a) 

İkincisi, Bilgi ve Data Kavramı. 

Varlık, soyutuyla somutuyla sonsuzdur. Ne fizikte ne de metafizikte, Kur’an’ın tabiri ile ne 

Yer(ler)de ne Göklerde yokluk diye bir şey yoktur. Fakat saf soyut ve saf somut olmadığından 

soyut varlığı bilgi dataları temsil eder. Somut varlığı da enerji giydirilmiş yine bilgi dataları 

oluşturur. 

Dindar-dinsiz, gerçeği keşfetmiş olan fizikçiler saf soyut varlığa Hiçlik diyorlar.  Tasavvuf 

ehlinin çoğunluğu da bu sonsuz soyut Varlığa yine Hiçlik demişler. İbn Sina O sonsuz soyut 

varlığa Allah dedi; O’nu maddeden mücerret (Soyut) ve Vacibül- Vücud (Gerekli Varlık) diye 

tanımladı. Bu soyut sonsuz Varlığın potansiyel nitelikleri (isimleri) vardır. Bunlar kâinat diye 

bin-bir oluşum ve sayısız dosyalar olarak görünüyorlar. Kainattaki nitelikler kadar O sonsuz 

soyut Varlığın nitelikleri var. 

Onun için Allah’ın isimleri sonsuzdur, denmiştir. Bunların üçü, çok esas olup bizim fizik evreni 

oluşturuyorlar. Kudret, ilim, irade; modern tabir ile enerji, yazılım ve evrim. Başta 

Bediüzzaman olmak üzere Kelamcılar Allah’ın bu potansiyel niteliklerini isimler sayarken, İbn 

Arabi, potansiyelliği tam gerçeklik olarak görmemiştir; Allah’ın asıl isimleri, soyut-somut 

varlıklar olarak gerçekleşen kainattaki sonsuz yazılımlar ve nesnelerdir. Arapça sözcükler ise, 

bu gerçek isimlerin ismidirler, demiştir. 

Bu kısa nottan anlaşılan şudur. Biz enerji, yazılım ve varlıklarda saklı olan gelişme yönelimini 

yani kudret, ilim ve iradeyi (evrimi, gelişme meylini) anlasak hem kâinatı hem bilimsel ve dini 

birçok söylemi ve Allah’ı anlamış oluruz. 

Varlık enerji, yazılım ve evrimden oluşuyor. Enerji bütün özellikleriyle fizikçiler tarafından 

yeteri kadar anlatılmıştır. Evrimi de ta Yunan kadim döneminden beri birçok düşünür, onu 

anlamış; yani varlığın içinde gelişme meyli olduğunu gözlemlemiş ve yazıya geçirmişlerdir. 

Yazılıma gelince, Aristo 2300 yıl önce: “Eşya, Heyula ve Suretten oluşur,” dedi. Bugünkü tabir 

ile eşya, enerji ve yazılımdan ibarettir, dedi. İnsanın ruhu ve kişiliği Formdan bugünkü tabir ile 

Yazılımdan oluşur, diye söyledi. O gün Yazılımın mahiyeti ve teknolojisi bilinmiyordu. Fakat 

nesneleri nesne yapan, insanları ruhlu yapan formdur, demesi büyük bir keşiftir. Maalesef bu 

form gerçeği basit maddi bir şekil diye anlaşıldı, manası uçtu gitti. Halbuki form giydirmek tam 

manasıyla yaratmak, demektir. Çünkü Arapçadaki halk etme, biçim ve şekil verme demektir. 

Yoktan yaratma demek değildir. Yoktan yaratmanın ismi itira’dır. 

Evet, Yazılım Allah’ın ilmidir. Soyut, somut hatta beynimizdeki gizli niyet dataları dahi, her 

şey yazılımdır. Yani Allah, şey denilen bütün nesneleri, niyetleri ve elektronları dahi biliyor.  
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Kâinat enerji malzemesi dışında bu yazılım ile atom, hücre, yıldız, ekoloji ve saire varlıklar 

oluyor. Malzeme Allah’ın kudreti, yazılım Allah’ın ilmi, gelişme süreci Allah’ın iradesi. Said 

Nursi bu üç isim için bin sayfa yer ayırmıştır. 

Kainattaki en temel nitelik ilim ve yazılımdır. Onun için İbn Arabi, Allah’ın en büyük ismi 

ilimdir. Ve diğer bütün nitelikler (isimler) ilme sığınmışlar, sen olmazsan biz var olamayız, 

dediklerini keşfen görmüştür. Her isim bir dosya olduğu için kişilikleri ve konuşmaları söz 

konusudur. Evet, yazılım ve ilim olmazsa varoluş asla gerçekleşmez. Evren bir enerji yığını 

olarak kalır. 

Evet, Allah’ın Öz Varlığı ilim ve yazılımdır; ruhun mahiyeti, enerji giydirilmiş yazılımdır. Üç 

milyar yıllık bilgileri kendinde toplayan DNA, bir yazılımdır, sonsuz kâinata kainatlar katan 

insanın biyolojik, psikolojik ve sosyal hayatındaki yazılımlardır. Evrimde de türün mahiyeti 

mutasyonlarla değişince yazılımı yani ruhu da değişiyor. Dini tabir ile o canlıya yeni bir ruh 

üfleniyor. 

Kur’an her yönüyle mucize olduğu gibi, bu ilim kavramını da en temel kavramlardan biri olarak 

vurguluyor. Fakat iki hayali varlık için Allah bunları bilmiyor, diye dört yerde açıklama 

getiriyor. Biri, Allah ne göklerde ne de yerde ortağının varlığını bilmiyor. (Yunus, 18) Yani 

ortağı yok, her şey onun kudretiyle, ilmiyle ve iradesiyle vardır. Var olan onun ilminde de vardır 

bilinir, ama şerikini bilmiyor, çünkü şeriki yoktur. Zaten Ehl-i Sünnet, Allah yoku bilmez, yani 

sisteminde yazılı olan her şeyi bilir. Fakat yok denilende nesnellik ve yazılım olmadığı için onu 

bilmez. 

İkincisi, insan beyni sonsuz bilgi-işleme sahiptir. Bunda gizli, bilinç ve bilinç dışı ne varsa onu 

bilir. Ama o sonsuz bilgi-işlemin nereye meyledeceği sistemde data olarak kaydedilmemiştir. 

Allah bütün Kur’an’da kendine Şehit diyor. Yani varlığın enerjisi, yazılımı ve gelişme faaliyeti 

içindeyim; kendimi yaşıyorum. Ama insan iradesine karşı sadece Şahidim. Şahit, somut veri 

gözlemleyicisi demektir. (Yusuf Suresi) 

Bundan şu üç gerçeklik anlaşılıyor. 1) İnsan İlahi sonsuz sistem içinde birçok yazılıma bağlı da 

olsa özerktir ve iradesi, sistemden ayrıdır. Dolayısıyla üç yerde Allah sizi imtihana sokar ki 

bilsin hanginizin iyi olduğunu, diyor. (Al-i İmran ve Hadid sureleri) 2) İbn Arabi, “Varlık ilim 

ile realize olduğu için yani bir şey biliniyorsa o nesnel olarak da var ve geri dönüş olmaz. 

Haliyle özgürlük ve irade kalmamış olur,” diyerek; ilmi varlıklara ayan-ı sabite deyip onlara 

nesnel bakmış.  İlim maluma bağlıdır değil de malum ilme bağlıdır, demiştir. Çünkü ilim yani 

yazılım olmadan malum var olamaz. 3) Bediüzzaman, Allah’ın ilmini uzaktan projektör gibi 

tasavvur edip,” İnsanın iradesiyle yapacağına etki etmez. Çünkü ilim maluma (nesnelere) 

bağlıdır,” demiştir. (26. Söz). Ama bu izah tatmin edici değil, birçok kişi kadere inanamıyor. 

Veya bunalım geçiriyor. Hem de Kur’an’ın o dört mucizevi deyimlerini tutmuyor. Zaten kendisi 

Kader Risalesinde bir şey somut olarak varsa ondan geri dönülmez, işte cebir budur, demiştir. 

Fakat ilmin somut yazılım olduğunu göz ardı etmiştir. 

İşte Fizik nedir, Ontoloji, nedir, Kur’an ne diyor, Yazılım nedir, yazılım dışı irade nasıl çalışır 

ve benzeri onlarca gerçeği bilmeden bazı proflar ve medrese hocaları, Efendim, Allah her şeyi 

bilmiyor, diye sanki bir keşif yapmışlar şeklinde ortaya atılıyorlar.  
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İbn Sina ve İbn Rüşd de Aristo’nun Form (Yazılım) tespitinin mahiyetini bilmedikleri için, 

Efendim Allah küçük şeyleri bilmiyor, dediler. Halbuki Şeyi şey yapan ondaki yazılımdır, O da 

Allah’ın ilmidir. Galiba fen ilimleri erbabı da henüz bütün kâinatın sibernetik olduğunu ve 

yazılımla çalıştığını bilmiyorlar. Yoksa materyalizmi ve agnostisizmi düzene, bilince ve soyut 

anlamlara tercih etmezlerdi. 

Evet, akademisyenler belli dallarda o kadar yoğunlaşıyorlar ki varlığın bütünlüğünü ve değişik 

boyutlardaki görüntüsünü göremiyorlar. Ayrıca yazılım ve soyut boyut bilinmeden, önceki eski 

bilimsel veriler hegemonyası, etkinliğini devam ettiriyor. 

Son Bir Not:  

Kur’an Mülk Suresi, ayet 14’te “Yaratan hiç bilmez mi?!” diyor. Evet sonsuz yazılımı ilmiyle 

kuran elbette O yaratır. Evet yaratma sonsuz bilgi ister. Kâinat sonsuz yazılım dosyalarından 

oluşan büyük bir dosyadır. Ondaki iç dosyalar bütünüyle ve birbiriyle öyle ilişkilidir ki, birini 

yaratmak için bütün kâinatı yaratmak gerekir. İnsanın yaptıkları ise sadece o yazılımların ve 

kanunların taklidini yapmaktır. Bununla beraber canlı yaratamıyorlar. Çünkü canlılık yazılımı, 

bütün kainatla ve geçmiş bütün zamanlarla ilişkilidir. 

Üçüncüsü, Din-Bilim Kavgasının Çözümü. 

Beş duyu dışında insanda birçok bilgi kanalı vardır. Bunlardan en başta gelen üst kortex ile 

bilinç-dışı, başka bir tabir ile akıl ve kalp, başka tabir ile bilim ve dini öğrenme isteği, yani 

gerçekliği ve sonsuzluğu öğrenme yetisidir. İnsanlık bu pencereler ile, ta 12 bin yıl önce inşaat 

yapmayı ve inanmayı becerdi. Bu dönemde bilimsel olarak taş yontmayı, duvar yapmayı ve 

belli sayıları bildikleri gibi, Totem şeklinde bazı hayvanlardaki ruha da inanıyorlardı. Bundan 

500 yıl sonra artık İnsan figürlerini yapıp insana tapmışlar. Yani Totemcilikten Hümanizme 

geçmişlerdi. 

Bu günümüzden sekiz bin yıl önce insanlar akıl ve ilimle şehirler kurdular. Ve inanç ile Tanrıyı 

artık gökte kabul ettiler. Ve bunların bir medeniyeti ve dilleri vardı. Fakat bunlarda üst kortex 

ve akıl fazla açılmadığı için dilleri Mitolojik idi. Her şeyi somutlaştırıyorlardı. Bilim, Felsefe, 

Din, Tarih, Hukuk ve diğer dallar iç içe olarak bu dil ile anlatılıyor ve yazılıyordu. Sümer, 

Akad, Mısır, Yunan ve diğer medeniyetler rüya dili gibi olan bu Mitolojik dil ile iletişimi 

sağlıyorlardı. Fakat Milattan yedi yüz yıl önce refah ve özgürlük sayesinde Yunan’da akıl ve 

üst kortex, fazlaca çalışmaya başladığından Felsefe ve Tarih bu Mitolojik birikimden ayrıldı; 

daha soyut bir dil ile anlatıldı ve yazıldı. 

Sözünü ettiğimiz bu Yunan’da o kadar çok felsefe ekolleri çoğaldı ve gelişti ki, varlıkta ve 

hayatta anlam ve gerçeklik kayboldu. “Hiçbir anlam ve hakikat yoktur, varsa da biz bilemeyiz, 

insanın biricik işi, sadece para kazanmak ve geçinmektir” diyen Sofistler (Osmanlıca tabir ile 

Sofestailer) piyasaya hâkim oldular. Nihayet Sokrat geldi, ahlak ve başka ilkesel bilgilerle 

gerçeği ispat etmeye çalıştı. Onun talebesi Eflatun ruhiyat ve idelerle varlığın özünde 

ölümsüzlük olduğunu ve anlamının olduğunu ispat etmeye çalıştı. Ama Sofistlik Yunan’da 

bitmedi. Eflatun’un öğrencisi olan Aristo geldi, Mantığıyla, Fizik ve Metafiziğiyle ve başka 

bilimsel verilerle Varlığı anlattı, onda gaye ve anlam olduğunu gösterdi. Öyle dehşet bilgiler 

ortaya koydu ki iki bin sene insanlık kendini onun etkisinden kurtaramadı. Nihayet Batıda 1700 

lü yıllarda Fenler gelişince Aristo’nun eksikleri ortaya çıktı. Maalesef İslam dünyasında o 

Felsefe hala bilim diye okutuluyor, İlahiyatçılar Aristo’nun Felsefesini İslam Felsefesi ve 
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İslami birikim, diye ezberliyorlar. Ona İslam Felsefesi diyorlar; çünkü Aristo’nun bu felsefesi, 

İbn Sina, Farabi ve İbn Rüşd üzerinden Müslümanlara mal edildi. 

 Müslümanlar olmasaydı belki de o Felsefe kaybolacaktı. Daha sonra Avrupa bu İslam 

Felsefesini Endülüs, Sicilya ve İstanbul üzerinden alınca, Batıda Rönesans başladı. Rönesans, 

ışığın görünmesi demektir. Daha öncesinde Kilise, bilimi ve felsefeyi ret ettiğinden Avrupa 

karanlıkta idi. Nihayet Bilimler ortaya çıkınca Avrupa, Fizik, Kimya ve Biyoloji ile aydınlandı, 

Aristo’dan kurtuldu.  

Maalesef İslam Alemi yirmi yerde Rönesans’ı yaşadığı halde bir türlü aydınlanamadı. Onun 

için geri kalıyor. İslam dini, aklı ve bilimi emreden bir sistem iken hurafeler yığınına döndü… 

Aydınlanmadan maksadım Pozitivizm ve Materyalizm değildir. En azından Fizik, Kimya ve 

Biyoloji verileriyle kâinatın ve canlılığın nasıl çalıştığını bilmektir. 

Bu Din-Bilim diyalektiğini ve çatışmasını çözmek için şu beş esas gerekli. 

1) Din, metafizik ve gayb aleminin literatürüdür, kaynağı bilinç-dışı yani kalptir. Dini bilgiler 

soyut ve semboliktir, yorum ve tefsir isterler. Bu literatüre bilim adamları Hermenötik dil, 

diyorlar. Her babayiğidin karı değildir, bu dili çözmek ve yorumlamak… Onun için avam 

eskiden beri bu literatürü bilge alimlerden almaya çalışmışlar. Fakat cehalet, cesaret verdiği 

için bugün herkes sokak diliyle o metinleri anlamaya çalışıyor. Akademisyenlerde de bu sokak 

dili hakimdir. Haliyle bu alanda işin içinden çıkılmayacak hurafeler ortaya çıkıyor; zihinlerde 

müthiş bir anarşizm hâkim oluyor. Ve maalesef dinin gerçekliği kayboluyor. 

Bu zihinsel anarşizmin çaresi; semantik, belagat, Hermenötik dil ve kuvvetli bir gramer 

bilgisidir. Bunlarla yorum yapmaktır. Fakat yorumlarda gerçeklikten kopmamak için müspet 

Fen ve Bilimleri esas alıp Dini Literatürü onlara göre yorumlamak gerekir. “Akıl ve nakil başka 

bir deyimle Bilim ve Din çatışırsa akıl ve bilim esas alınır, din ve nakil yorumlanır. Ama o 

akıl, akıl olsa gerek...” (Muhakemat). Yani dar düşünen ve sağlam bilimsel verileri zor elde 

eden kişisel bir akıl değil de İnsanlık Akli olan Fenler esas alınır, dini literatür o fenlerin bedihi 

verilerine göre tevil edilir.  Çünkü “Fenler nev-i insanın duyu ve hasseleridir.” (İşaratül- İcaz) 

Maalesef siyasi İslamcıların çoğu ve hatta Nurcular bile bu bedii kuralları hiçe sayıp bedihi 

bilimsel verileri ve teorik noktaları birbirine kıyas edip, Avrupa’daki teorik verilere dayanarak, 

“Bilimlerde kesin hiçbir doğru yok” diyen anarşist ve sofist bazı bilim adamlarını esas alıyorlar, 

dini metinleri yorumlamıyorlar. Toplumda zihinsel bir anarşizme sebep oluyorlar. Ondan sonra 

dini iktidar yapmak için bin bir hileye başvuruyorlar. 

2) Varlığı geçmiş ve geleceğiyle iyi tanımak gerekir… Zahiri hocalar ve akademisyenler kadar 

Din-Bilim çatışmasını yaşamayan Mutasavvıflar bu tanımaya irfan diyorlar. Mesela bir 

akademisyen ateist, her şeyi madde ve enerjiden ibaret görüyor. Şimdi bir dindar hocanın, çıkıp 

enerjinin mücevherliğini, varlığın ve hayatın harikalığını, yazılımı ve saklı gelişme meyli olan 

evrimsel boyutu hiç anlatmadan, uzaktan Allah’ın o maddi nesneleri yarattığını söylemesi hiç 

ikna edici olmaz. 

Kur’an Hikmet ile Rabbi’nin yoluna çağır, diyor. Hikmet ise en birinci manası bilimsel veri 

demektir. Bediüzzaman, “Kafir kişi eşyada kudreti (enerjiyi) görür, ama ondaki ilmi görmüyor; 

onun için sapıtıyor,” diye yazdı. (24. Söz) Demek bilge biri, eşyadaki yarı somut yazılımı ve 

saklı evrim meylini gösterse o kafir sapıtmayacaktır.  
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Yoksa uzaklardan bir Allah müdahalesini ve mahiyeti bilinmeyen projektör gibi tasavvur edilen 

bir ilmi anlatmak ve eşyanın evrimsel süreçlerini dışlamak o kafiri daha çok kafir yapar. 

3) Galiba dindarlar, bilimlerin bedihi verilerini kabul etseler, dini bilgilerin evrenselliğini 

öğrenseler ve artık onlarca bilim-dalı tarafından ispat edilen evrim süreçlerini inkâr etmezseler 

ve dinsizler varlığın içindeki yazılım ve bilinci görseler, insanlık bu din-bilim savaşından ve 

zihinsel anarşizmden kurtulur. 

4) Dini bilgiler sadece metafizik ve gaybi literatür değiller; aynı zamanda, birer kanun-u külli-

i meşhutturlar. (20. Söz). Yani dini bilgiler bireysel ve tarihi bilgiler değiller. Her yerde gözle 

görülen evrensel birer yasadırlar. Sırf Halk anlasın diye bireysel somut örnekler üzerinden 

anlatılmışlardır. Bir sonraki başlıkta bunun örnekleri gelecektir. Demek eğitimden sorumlu bir 

kurum olmalı, herkesin anlatmasına izin ve diploma vermemelidir. 

5) Okullarda özellikle Üniversitelerde dini ve fenni bilgiler beraber okutulmalı. Maalesef, 

İlahiyatlarda hiç fen dersleri yok, Felsefe bile kaldırıldı. Evrim gibi onlarca bilim dalı tarafından 

ispat edilen bilimsel veriler dahi inkâr ediliyor.  

Diğer Fakültelerde ise felsefi bir argüman şeklinde dahi olsa dini literatür okutulmalı, ehil eller 

tarafından yorumlanmalı. Ki toplumda anarşizm ve hurafecilik prim yapmasın. Medeniyetimiz 

çift kanatlı olsun. 

Dördüncüsü, Dini Kutsal Kitaplarda Geçen Kıssaların Dili. 

İnsanlığı bedevilikten kurtaran, tarih boyunca çağımızdaki sinema ihtiyacını gideren ve bin bir 

ders veren bu kıssalardır. Ama tarih sanıldığı için insanlığı, başta Antropoloji, Biyoloji ve 

Arkeoloji olmak üzere onlarca bilim verilerinden mahrum eden de bu kıssalar olmuştur.  

Evet, o metafizik ve fizik dünyada her yerde varlığı olan Kıssalar, birer evrensel ve gözle 

görünen soyut yasalar iken aslı astarı olmayan tarihi bilgiler diye insanlığı özellikle Yahudileri 

kör etmiştir. Onları öyle bir ırkçı yapmış ki dinlerini dahi kimse ile paylaşmıyorlar. O kıssaları 

kendi milli tarihleri, diye kabul ediyorlar. 

Bu körlükten kurtulmak için şu verileri esas almak gerekir: 

A) Biyolojiyi, Antropolojiyi ve Arkeolojiyi esas almak gerekir ki, o kıssaların diğer kanuni 

boyutları anlaşılsın. Evet, o kıssalar yasalardır. Tevrat dahi en geniş şekilde o kıssaları verirken, 

değil kıssaların ana omurgaları her cümlesi dahi sosyolojik, psikolojik ve ontolojik birer yasa 

olarak görünüyor. Geçen maillerimizde bunun onlarca numunesini gördük. 

B) Bu kıssaların sadece yirmi sekizi Kur’an’da geçiyor. Hz. Muhammed metafizik alemde 

kendini ve arkadaşlarını o kıssalar çerçevesinde müşahede etmiş ve anlatmış. Yani hiçbirinde 

tarihi bilgi aktarmıyor. Sadece dinin belirli ilkelerini o kıssalar üzerinden anlatıyor. Bir Alman 

Müsteşrik, Ben Kur’an kıssalarını anladım. Yirmi sekizi de Hz. Muhammed’i anlatıyor. 

Kıssadan hisse hep O’dur; İsa da Musa da Meryem de vs. hep O’dur, demiştir. 

C) Hristiyanlıkta vahiy, İsa’nın kendisidir. İnciller hepsi onun manevi ve arketipal boyutunu 

anlatıyorlar; Tarihi boyutu değil… Carl Jung bunu böyle görmüştür. Zaten Luka da kendi 

İnciline Kelam ve Vahyin Tarihi diyor, İncilinin başında… 
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D) Kur’an dahi Hz. Muhammed’in beşerî kişiliğinden çok az söz ediyor; onlar dahi birer 

kanundurlar. Özellikle Resul ve Nebi kişiliği, tamamen Sahabe Dönemini ve İslam Tarihini 

temsil ediyor. 

E) Yıllar önce kitaplarımda, Kur’an’da geçen bu yirmi sekiz kutsal şahsın neyi temsil ettiğini 

şöyle tespit etmiştim: 

124 bin peygamber içinde Kur’an’ın anlattığı 28 Peygamberin her birisi bu evrensel, hayatî 

bilgilerden bir misyonun ifadesidir. Yani peygamber kıssaları, tarihî bilgiler değiller.  

Evet, birden bine kadar ondalık sistemin katları değerinde olan Arap-Sami alfabesine eşit 

olarak anlatılan bu 28 kavram ve harf, birer evrensel misyonun ifadesidirler. Mesela Âdem dili, 

medeniyeti ve insanlığı, İdris müspet ilimleri, Hud kadim Batı medeniyetini, Salih kadim Doğu 

medeniyetini, Nuh inancı, İbrahim tevhidi, İshak refahı, Yakup çile ve gelişmeyi, Yusuf Arap 

medeniyetini, Musa şeriatı, Harun velayeti, Üzeyir dini ilimleri, Şuayb ticareti, Yunus nefsin 

ilkel istekleri tarafından yutulan, fakat iman ve dua ile kurtulan insanı, Eyyüb yöneliş ve ibadeti, 

Zül-karneyn iktidar ve barışı, Hızır ekolojiyi, Lokman tıbbı, Davut din devletini, Süleyman 

saltanatı, Lut yıkılmış, azap görmüş medeniyeti, İsmail namazı, Elyesa’ siyaseti, İlyas 

metafiziği, Zül-kifl emniyeti, Zekeriya İslam tarihini, Yahya mehdiyeti, İsa vahyi temsil 

ediyorlar. 

Beşincisi, Bilimler Tekâmül Eder, Evrim Geçirir. 

Kâinatta her şeyde özellikle hayatta tekâmül (evrim) olduğu gibi, ilimlerde de tekâmül vardır. 

Alimler birçok konuda zirve iken, çağlarının çocuğu oldukları için sonradan gelen çağlardaki 

çocukların artık oyuncak gibi bildikleri bilgileri bilmezlerdi. Kusur o alimlerde değil de 

çağlarındadır. İlim, tekmil-i mebadi (alt-yapının tamamlanması) ile tamamlanır. (Muhakemat, 

2. Mukaddime.) İkinci Abdülhamid alt-yapıyı tekmil etmeden Avrupa’dan ilimleri getireceğini 

sanıyordu. (Nutuk ve Makaleler) 

Tarihte bütün büyük alimleri büyük yapan, onların dilbilgisinde, çağlarına göre fen bilgisinde 

ve özgür düşüncede zirve oluşlarıdır. Bugün İslam dünyasında büyük alimlerin çıkmaması, bu 

üçünün bir şahısta bir araya gelmemesidir. Özgür düşünce, geçmiş büyük zatlara hürmetsizlik 

olmadığı gibi, ilme ve hakikate büyük saygıdır. O büyük zatların öğrencilerinden beklediği ve 

zamanın gerektirdiği bir başarıdır. 

Şimdi zamanlarının zirveleri olan, fakat zaman farkından dolayı birçok üniversite okumuş 

gençten dahi geri kalan üç büyük dâhiye değinelim. Aristo… 2350 sene önceden yazılımın 

mahiyetini ve bazı özelliklerini keşfetti, Mantık, Fizik ve Metafizikte zirve oldu. Hatta ahlaktaki 

ifrat-tefrit ve orta yol ilkesinin de ilk kâşifi odur. Ama dünyanın yuvarlak olduğunu bilmiyordu. 

Ay-altı kevn-ü fesat (oluş ve bozuluş) alemidir; geri kalan gökler ve yörüngeler tanrısal ve 

mükemmel akıllardır, diyordu. Müthiş bir hurafe! 

İbn Sina, Mantıkta, Felsefede ve Tıpta hiç kimsenin öğrenemeyeceği kadar zirve oldu, yirmi 

cilt kitap yazdı. Ama Aristo’nun Form dediği o yazılım gerçeğini basit, somut bir şekilden ibaret 

sandı; dünyanın yuvarlak olduğunu bilemedi… Ve hastalıktan ölünceye kadar kendini tedavi 

edemedi. 
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Bediüzzaman, birçok ilimde özellikle siyasal ve sosyal hayatta ve özellikle Kur’an’ı anlamada, 

soyut nedensellikler ve gerçeklerin tespitinde, arınmanın onlarca yönteminde yedi bin anahtar 

kelime, kavram ve cümleyi altı bin sayfalık Risalelerinde yazmıştır. Ben şahsen sonsuz 

minnettarım. Fakat bazen bilimleri esas almamasından, bazen de kendi zamanında o bilimsel 

veriler bilinmediğinden yirmi-otuz hata tespit etmişim o Risalelerde… 

A) Mesela depremi bir maden patlaması, diye açıklıyor. O gün öyle biliniyordu. Sonra 1954’te 

depremin tektonik tabakaların birbiriyle çarpışmasından olduğu keşfedildi. 

B) Ve mesela, Antropolojinin (kendi deyimiyle İlmül-beşerin) tespitlerini bildiği halde, zayıf 

bir rivayetin etkisinde kalarak İnsanlığın ömrü yedi bin senedir, canlıların ömrü iki yüz bin 

senedir, kâinatın ömrü 126 Milyar senedir, diye Barla Lahikasında yazmış. Maalesef bunlar 

tamamen ilmi verilere aykırıdır. 

C) Mesela çok önemsediği bir tevhit delili olarak, milyonlarca Radyo dalgaları hava zerreleri 

üzerinden giderken birbirine karışmıyorlar, diyor. Halbuki Radyo dalgaları, elektrik frekansları 

olarak gidiyor. Ve her frekansın bir rakamı var olduğu için yani uzunluk ölçüsü olduğu için 

birbirine karışmıyorlar. Karışanlar, aynı rakamı ortak kullandıkları içindir. 

D) Onun zamanında DNA bilinmiyordu. DNA 1953’te keşfedildi. Kendisi, tohumlarda ve 

hücrelerde manevi bir plan ve kader olduğunu söyleyip, onlardaki hayati düğümü çözmek için 

çok çaba harcadı. En sonunda o tohumların birbirine karışmadan filizlenmelerini Sonsuz İlahi 

ilme verdi; yani maddi bir sebep yok, dedi. İşte dindarlar, bilinmez noktaları hep Allah’a 

verirler, sonra o noktalar bilinince delilleri düşer, şeklindeki bilimcilerin eleştirisine maruz 

kalıyorlar. Hâlbuki kâinatın Allah’ın Rahmaniyeti olduğu kabul edilse, bu gibi zaaflar, ortaya 

çıkmaz. 

Ayrıca eğer DNA’yı yani somut bir yazılımı bilseydi ve çok iyi bildiği ihtiyaç dilini nazara 

alsaydı, türlerin mutasyonlarla birbirine dönüştüğünü anlardı. Aristo’dan naklen, tür hakikati 

değişmez demezdi. Canlıların asıl hakikati canlılıktır; değişmeyen budur, diyebilirdi. İşte sırf 

bu yanılgıdan dolayı, kendisi evrensel evrim kanununu bildiği halde Ademin manasını 

anlamadı. 

E) Onun zamanında sadece bizim Galaksi biliniyordu. O da tam değil. Haliyle Aristo gibi 

Bediüzaman da bu Astronomi konusunda birçok yanlışı dile getirmiştir. a) Güneşimiz, Herkül 

burcuna veya Vega yıldızına gidiyor, diye söylemiştir. Halbuki Herkül burcundaki yıldızlar da 

Vega yıldızı da Güneşimizle beraber Galaksimiz etrafında dönüyorlar. Birilerinin diğerine 

gittiği yok. b) Sabit yıldızların bir kısmı ahiret aleminin güneşleridirler, diyor. Halbuki sabit 

yıldız yok; hepsi de iki yüz milyon yılda bir Galaksinin etrafında dolaşıyorlar. Ve bizim 

Galaksimizden ayrı dört yüz milyar galaksi daha keşfedildi, ama ahiret diyebileceğim bir şey 

bulunmadı. Galiba ahiret başka boyutlardadır. Çünkü kainatımızın on bir boyutu keşfedildi. c) 

Güneşimiz ısısını Cehennemden, ışığını Cennetten alıyor, yoksa sonsuz bir yakıt gerekir, diyor. 

Halbuki güneşlerin ısısı da ışığı da Hidrojen gazının Helyuma dönüşmesiyle oluyor. Yani 

milyarlarca yıldan beri her an milyarlarca atom-bombası, güneşlerde ve Güneşimizde patlıyor. 
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F) Kendisi Kelam ekolünden geldiği için; Allah için, Allah’ın isim ve sıfatları için sürekli olarak 

hadsiz ve nihayetsiz deyimini kullandığı halde; kâinatı Allah’tan ayrı bir varlık olarak 

benimsiyor; Sonsuzluğu yaşamak noktasında zorlanıyor. İbn Arabi’nin Allah’tan başka varlık 

yoktur, sözünü de yanlış değerlendiriyor.  

Halbuki İbn Arabi kâinatı, Allah’ın soyut sonsuz varlığının bir devamı ve isimleri olarak 

görüyor. O’ndan başka bir varlık yoktur, diyor. Hem Allah’ın sonsuzluğunu koruyor hem 

isimlerini somut bilimsel veri olarak yaşıyor. Şöyle ki: 

Allah öz olarak sonsuz soyut varlık olduğu için fizik ve metafizik alemlerde yani her yerde eşit olarak 

bulunur. Çünkü soyut varlık mekândan ve kayıttan münezzehtir. Ve çünkü mekân maddenin özelliğidir. 

Besmeledeki Allah ismi bu soyut boyuta bakar.   

Ve varlıkta her şey dengi ile var olduğundan; Allah’ın sonsuz soyut varlığının bir devamı olan ve Evren 

denilen somut bir varlığı da vardır. Rahman ismi, yine enerji olarak sonsuz olan, ilim ve yazılım ile 

yönetilen bu somut boyut demektir.  

İster Allah deyin ister Rahman deyin herhalde O’na dua edebilirsiniz. (İsra Suresi, 110) 

Soyut varlık son yıllarda derin fizikçiler tarafından bile bilindi, ama mahiyeti henüz tam 

keşfedilemedi.  Somut varlığın sonsuz olduğu da ancak Cern Müessesesi ile bilindi. Maalesef ancak son 

otuz seneden sonra kâinatta 400 milyar Galaksinin varlığı keşfedildi. Daha önce kâinat bizim 

Galaksimizden ibaret sanılıyordu. 

Ama bu somut boyutun işletim sistemi 70’li yıllardan beri biliniyor. Sibernetiktir. Ve yazılımla ayakta 

duruyor. Yani denge (İsm-i Adl) ile yönetilen zıtlıklardan oluşuyor. Nedensellik gibi yasalara tabidir. 

Sibernetik olması, denge, ilim ve yazılım ile yönetiliyor, demektir. Evet Evrenin bu bilgi ve yazılım 

boyutu, madde ve enerji boyutundan daha önceliklidir. Kâinat, enerji, yazılım ve evrimden ibarettir. 

Dini tabir ile kudret, ilim ve irade. Bunlar Allah’ın isimleri. İsim ve müsemma ise birdir. Allah’ın 

isimleri kâinat hakikatleridir. Arapça sözcükler ise isim değiller, Esma-i Hüsna denilen bu kâinat 

hakikatlerinin ismidirler. (İbn Arabi) Demek İbn Arabi panteist değildir, asrımızın büyük mütefekkiri 

M. İkbal gibi Pan-enteisttir. Çünkü sonsuz soyut İlahi Varlığa da inanıyor. 

Yazılım ve sibernetik yöntemiyle atomlar, yıldızlar ve hücreler birbirine hem komut verirler (hâkim 

olurlar), hem komut alırlar (mahkûm olurlar.) Aralarında istişare ile dengelenip kemalata doğru çıkarlar. 

Demek bu somut boyutta “Allah var kabul edilmezse, atomlar hem hâkim hem mahkûm olurlar; bu da 

mantığa aykırıdır” (23. Lem’a) sözü, teknik olarak doğru değildir. Tam aksine Kuantum Fiziğinin 

mantığı bu komutlaşma ve etkileşimdir. Evet bazen atom, yıldız ve hücreler arası istişarede tıkanma 

olur. Bu takdirde sonsuz soyut varlık müdahale eder. Biz buna mucize ve keramet diyoruz. Rahim ismi 

bu olağanüstü müdahale demektir. Soyut ile somut arası olan vahye, kalbe, rızka ve biyosfere bakar. 

Demek gerek sonsuz soyut boyutuyla ve gerek her tarafa yayılan ve ilim ile yazılım içeren somut 

boyutuyla Allah, bize şah damarımızdan daha yakındır. (Ayet) Ve nerede olursanız olun Allah sizinle 

beraberdir, size çok yakındır. (Ayet) 

Kur’an’da bu manada çok vurgu var. Ama Allah bizden çok uzaklardadır, mealinde hiçbir ayet ve vurgu 

yoktur. Onun katına ruh hızıyla ancak elli bin senede gidilir, mealindeki ayet, ahirete ancak bu kadar 

sene mesafede gidilir, demektir.  Allah’ın katı ahiret demektir. (24. Söz). Çünkü başta da söylediğimiz 

gibi Allah mekândan münezzehtir. Ahirette olduğu gibi dünyadadır aynı zamanda. 

Ve: Gökleri kat ettikten sonra, Sidretül-müntehayı, Arşı geçip kab-ı kavseyne vardığında ancak 

Allah’ı bulursun, rivayeti ya sahih değildir, mücessime ve müşebbihe olan ve Allah’ı gökte, insan 

şeklinde düşünen Muhaddislerin uydurmasıdır veya rüya gibi bilişsel bir yaşamanın ifadesidir.  
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Nitekim Miraç da böyledir; bilişsel bir yazılımdır ve onu yaşamaktır. (İsra Suresinde Miraç olayına rüya 

deniyor). Yani fizik ve metafizik alemlerde ve ahirette gezmek ve görmek Hz. Peygambere yaşatıldı, 

ona gösterildi. Yoksa fizik olarak bir yerlere gitmek hem muhal hem anlamsızdır. Burada fiziki sürat 

söz konusu değildir, sadece bilgi işlem hızı söz konusudur.  Evet fizik olarak 14 milyar sene ışık hızını 

birkaç dakikada kat etmek muhaldir. 

Besmeleyi tefsir ederken baştaki be ile demektir, Nedensellikten kinayedir. İsim de her biri bir ilim dalı 

olan kainattaki hakikatlerdir. Bilimselliğin ifadesidir. İşte Müslümanlar başta Nedensellik ve onunla 

açılan Bilimselliği ihmal ettikleri için, çok katmanlı ve derin manaları içeren dini literatürün manalarını 

bilmiyorlar.  

Sokak dili ile kitap yazıyorlar.  Ve avam lisanıyla Hutbe ve vaaz veriyorlar. Maalesef ahlaksızlık ve 

ateizm galip çıkıyor. Hem dindar hem yalan söyleyip yolsuzluk yapan partiler ve adamlar bulunabiliyor. 

Ateistlere bahane oluyorlar. Din bu ise biz bunda yokuz, diyorlar. 

İbn Arabi izahlarına yakın bu Allah algısı, sonsuz bir huzur verir, yoksa uzaklarda tahayyül edilen ve 

ara sıra kızan ve bazen seven bir Allah algısı, huzur-u tammı vermez.  Sahibini günahlardan alıkoymaz. 

İnsan bile bedeni yani enerji boyutuyla O’nun o sonsuz varlığının devamıdır.  Sadece özerk bir ilmi ve 

iradesi var, kişiliğini ve ruhunu onlarla geliştirir ve zenginleştirir. Allah’a döner. Yani Nedenselliğin 

olmadığı aleme (ahirete) gider.  

Yani ebedi, sonsuz bir hayata varır. Yoksa Allah mekândan münezzehtir.  We İleyhi Turceun: Ona 

döneceksiniz, ayetinin manası, Allah’ın egemenliğinin net göründüğü ahirete dönüş demektir. (İşaratül- 

İ’caz) 

Son Bir Not: Bu dengeli ve sonsuz varlık algısında bütün kötülükler hayra dönüşür, Şeytan, Azazil 

(Allah’ın özerk ilim meleği) olur, cehennem cennete dönüşür. Nitekim birliği ve varlığı bilen Ehl-i 

Tasavvuf Şeytan ve İblis demezler; Azazil derler. (Ahmed-i Cezeri Divanı) Evet Güneşimiz ve magma 

tabakası nükleer yöntem ile çalışan bir cehennemdir, ama yeryüzünü bize cennete çeviriyor. 

İkinci Bir Not: Allah gerek uluhiyet boyutuyla ve gerek Rahmaniyet boyutuyla sonsuz olduğu için 

sadece O’na tapılır.  Eşya ve nesneler somut ve sınırlı birer dosya oldukları için onlara tapılmaz. 

Tapılsa putperestlik olur. Allah’ı gökte, sınırlı ve somut olarak algılayanlar düşünsünler. Fakat bu gibi 

putperestlik yasakları, sonsuzluğu ve münezzehiyeti anlayanlar içindir. Yoksa ilkeller ve belli bir yaşa 

gelmeyen çocuklar için nesnel somut şeylere tapmak veya Allah’ı sınırlı somut olarak algılamak 

caizdir. Onları dağınıklıktan ve anarşizmden kurtarır. İbn Arabi’nin putperestlerle ilgili hoş gören 

fetvası bu manadadır. 

 

Bahaeddin Sağlam 
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