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KÖRPE ZİHİNLER MATERYALİZMİN ESARETİNDEN
NASIL KURTARILACAK?
“YERLİ VE MİLLİ YENİ BİR EPİSTEMOLOJİ”
Prof. Dr. Ali ALAŞ
Birkaç ay önce Cumhurbaşkanlığı Eğitim ve

Biyolojide “santral doğma” denilen bir kavram

Öğretim

tarafından

vardır. Bu kavrama göre hücrelerimiz şu

hazırlanarak Sayın Cumhurbaşkanımıza arz

şekilde programlanmıştır; Protein sentezi için

edilen eğitim öğretim reformu ile ilgili metin,

gerekli

toplumumuz üzerinde heyecanlı bir beklenti

molekülünden başlatılarak protein sentezine

oluşturdu. Zira, eğitim ve öğretim sistemimiz

kadar devam ettirilir. Canlı organizmanın

yaklaşık 150 yıldan beri pozitivist-materyalist

hayati faaliyetleri sentez edilen proteinlere

felsefenin

göre şekillendirilir. Bunun için önce DNA

Politikaları

esareti

Milletimize

ve

dayatılan

Kurulu

kıskacı

altındadır.

pozitivist-materyalist

olan

genetik

molekülünden

bilgi

haberci

akışı,

RNA

DNA

(mRNA)

eksenli felsefenin tesiri altındaki bu sistem,

molekülünün sentezi gerçekleştirilir. Bu olaya

milletimizin genetik kodlarına aykırıdır ve doku

“transkripsiyon” denir. Daha sonra mRNA’ya

uyuşmazlığı olduğu aşikârdır. Çünkü bu sistem

aktarılan

“Ben susuzluktan ölsem, hiç yağmur bir daha

gerçekleştirilir.

dünyaya gelmesin. Eğer ben görmezsem bir

transkripsiyon

saadeti, dünya istediği gibi bozulsun, ben tok

olmadığını, ters yönde de cereyan edebildiğini

olayım başkası açlıktan ölse umurumda değil ...”

göstermiştir.

düşüncesine sahip, “menfaat gördüğü her şeyi,

bilgilerin

kendine rab telakki eden, nefsinden başka ciddî

transkripsiyon) olayı ile hücrenin genetik kodu

olarak hiçbir şeyi sevmeyen, ecnebileri körü

değiştirilerek,

istenen

körüne taklit eden, …” veya “insafsız, yalancı,

ettirilmektedir.

Retrovirüsler

iktisat ve kanaatten yoksun, müsrif, hıyanete

virüsler), ters transkriptaz ile hücrenin genetik

meyilli, …” insan tiplerinin yetişmesine zemin

bilgi sistemini ele geçirip, canlı organizmaya

hazırlamaktadır.

zarar verebilecek kabiliyette yaratılmışlardır.

Milli örf ve adetlerimize ve tarihten gelen

Eğitim bilimlerinde yer alan “Epistemoloji”

genetik kodlarımıza uygun olarak aileden aldığı

kavramı, Cumhurbaşkanlığı Eğitim ve Öğretim

köklü dinî bilgiler ile yetişen, himmetini

Politikaları Kurulu Üyesi Prof. Dr. Ömer

milletine hasreden fertler ise, bu materyalist

ÖZYILMAZ tarafından şöyle ifade edilmektedir;

sistemin

“Epistemoloji,

adeta

imalat

hataları

gibidir.

O

bilgilere

göre

Yapılan

protein
son

hadisesinin
Yani

RNA

DNA’ya

araştırmalar
tek

yönlü

molekülündeki

aktarılması

bilgi/bilim

sentezi

protein
(RNA

üzerine

(ters
sentez
içeren

çalışma

sebepledir ki kökü dışarıda olan güçler, bir

yapmayı, eğitimi etkileme, yönlendirme ve ona

taraftan da aile mefhumunu kökten değiştirme

hâkim olmayı, bir dünya görüşüne göre yapar

ve örseleme çabalarına yazılı/görsel basın

ki, bu da epistemolojinin bir medeniyet ya da

vasıtasıyla ve hatta eğitim faaliyetleri yoluyla

dünya görüşünün eğitime yansıyan yönü

sürdürerek devam etmektedirler.

olarak görülebilir”.
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Özyılmaz’ın bu tespiti önemlidir. Çünkü bizdeki

21. Yüzyıl bilim ve teknolojisini esas alan,

eğitim sistemi batılı, materyalist epistemolojik

himmetini

milletine

eksende şekillendirilmiştir. Yukarıda sözünü

yetiştirecek

“YERLİ

ettiğim

EPİSTEMOLOJİ” geliştirilmesi elzemdir. Aksi

ters

transkripsiyon

sistemi

yani

VE

MİLLİ

YENİ

BİR

takdirde,

bir virüs gibi eğitim sistemimiz içine ustaca

bulunursak bulunalım, iyi niyet temennileri ile

yerleştirilmiş durumdadır. Öğretmen yetiştirme

yapılan hazırlıkların tümü, eğitim sistemimize

politikaları da dahil Milli Eğitim Sisteminde

bir virüs gibi yerleştirilmiş ve halen de mevcut

hangi programı oluşturursanız oluşturun, hangi

olan pozitivist-materyalist eksenli epistemolojik

kitabı

çarkın dişlileri arasında heba olacaktır.

yazın,

bu

sistemin

değişiklik

fertler

materyalist epistemolojik eksenli sistem, adeta

yazarsanız

hangi

hasretmiş

teşebbüsünde

denetiminden geçmektedir.
Evlatlarımızın

zihinlerini

pozitivist

ve

Kanayan bu yara, kangren olmuş durumdadır.

materyalist felsefenin esaretinden kurtarıp,

Hadiseyi bu çerçeveden değerlendirdiğimizde

genetik kodlarımıza ve İslamiyet hamuru ile

kangrenleşmiş

kazıyıp,

mayalanmış ruh köklerimize uygun olarak

İslamiyet suyu ve hamuru ile mayalanmış

yetiştirmek istiyorsak, bu reformu yapmak

binlerce yıllık şanlı tarihimizle kucaklaşmış, aile

kaçınılmazdır.

bu

yarayı

kökten

yapımızı merkezinde tutan, din ilimleri ile fen
ilimlerinin imtizacını sağlayacak,

5 SAYFA
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Mariz bir asrın, hasta bir unsurun, alîl bir
uzvun reçetesi, ittibâ-ı Kur’ân’dır.
Risale-i Nur
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MAHİYET FARKIYLA EĞİTİM MESELEMİZİN İDRAKİ
Tahsin Gülhan
Eğitimimiz

hala

bir

mesele

ve

kök

Mevcut

müessis

arızalı

sistem

asırlık

sorunumuz! Sözüm ona nice iyileştirici hamlelere

ömrünce, nitelik ve nicelik ölçeğinde ne eşyanın

rağmen, geldiğimiz nokta, durduğumuz sıkıntılı

tabiatını,

yerdir. Vak’a o ki eğitim tetikleyici ve ıstırap verici

araştıran, tetkik eden genel kabul gören bir bilim

tezahürleriyle etraflı müzmin bir “mesele” olmaya

disiplini, ne çağın icaplarına uygun yetkinlikte bir

devam etmektedir. İşin mantığı ve matematiği

mesleki formasyon; ne kendine yeten, kendini

bize,

o

ifade edebilen bir dil becerisi, ne de rüştünü ispat

merkezdeki sorunların vaki çözümlerinin tartışma

etmiş kabul edilebilir standartta bir eğitim kalitesi

konusu olduğunu söyler.

geliştirememiştir.

kök

sorun

çözülmediği

müddetçe,

olayları

derinlemesine

Diğer

taraftan

sorgulayan,

kültür

ve

Yakın hâkim iktidarımız sürecinde bütün

medeniyet planında ne gençliğe, geleceğe dönük

gayretlere rağmen ne düşünülen hedef ne de

bir üst anlam ve mefkure; ne milli kültürümüzün

umulan fayda elde edilmiş değildir. Eğitimin

hakim karakter motifinde bir şahsiyet; ne varlığın

amacına ve hedeflerine matuf olması gerekenle,

hakikatini hikmetle heceleyen tevhidi bir bakış

elde edilen neticenin nicelik ve nitelik ölçeğindeki

açışı, ne kendi değerler manzumemiz bağlamında

performansı, çağın gereklerini, ülke gerçeklerini,

bir karakter ahlakı , ne de geçmiş birikimiyle

insanımızın

çağın kazanımlarının harmanlayan bir dünya

beklentileri

karşılamanın

uzağındadır. Hele meselenin anlam ve felsefi

tasavvuru

boyutuyla yaşadığımız ise tam bir ıstıraplı

kurumsal

sükuttur. Sistemdeki hâkim materyalist -seküler

taşımadığı da malumumuzdur.

paradigma

"kanlı

kıymık"

saplanmış

vaziyette

acı

gibi

beynimize

vermeye

devam

geliştirmiş
yapısı

olmaması

itibariyle

böyle

bir

yana,

bir

kaygı

Yapılan müspet çabaları ciddiye alarak
sormak isterim: Niçin bütün iyi niyetimize

etmektedir. Bu arızalı alanda yer yer mevzi

rağmen

umulan

faydalara

veya

anlamlı

başarılar elde edilmiş olsa da maalesef olanı

sayılabilecek sonuçlara ulaşamıyoruz? Bu iş bu

çözüp, olması gerekeni tesis edemediğimizden,

kadar zor mu? Belli ki zor olduğu kadar da

mezkûr mesele maşeri endişelerimizin kaynağı

çetrefilli bir mesele var önümüzde. Böylesi zor bir

olmaya devam etmektedir.

mahiyete haiz bir sorunun, nihai kalıcı çözümü,
teorik düşüncede geçtiği gibi ve taktiksel bir
takım palyatif çözümlerle halledilebilecek kadar
kolay olmadığını anlamamız işin ön kabulü olarak
görülmelidir.
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Bu bağlamda genel geçer kanun ölçeğinde,

Genel bir tahlille, işin bir ‘arıza boyutu’ bir de
‘ağrı boyutunun’ olduğunu söylemiş olalım. Arıza,

işin

mahiyet

farkına

dönük,

Mevlana’nın

kök soruna işaret ederken, işin ‘ağrı boyutu’ daha

ifadesiyle denebilir ki “Arpa ekersen arpa, buğday

çok ‘güncel müfredat’ gibi içerik ve uygulamaya

ekersen buğday biçersin”. Arpa ekipte buğday

dönük muhtelif sıkıntılardır. Buradan hareketle,

beklemek eşyanın tabiatına aykırı olduğunu

kök sorunu oluşturan felsefi yapı ve ideolojiye

biliriz. Aynı yaratılış kanunu bize her tohumun

kendi kültürel kodlarımızla olan uyuşmazlığına

uygun bir döl yatağının, zeminin, toprağının,

meselenin ‘mahiyet farkı’ boyutu, buna karşılık

ikliminin olduğunu da şart koşar. Tuhaf olan şu ki,

ortaya konan performans sorununu da ‘derece

bizler, eşyanın tabiatına inat, “arpa” ekipte

farkı’ boyutu olarak kodluyorum.

“buğday” elde etme zehabına kapılıyoruz gibime
derken,

geliyor. Mevcut “seküler” sistemden “dini bütün

umulanla, elde edilen arasındaki oran farkını ifade

bir nesil” beklemek nasıl bir şey mesela. Böyle bir

eden bir kalite sorununa işarettir. Yani eğitim

şey ne kadar mümkün ya da mümkün mü? Arpa

sonuçlarının

uygun

eken arpa biçeceği gibi, Materyalist, seküler ve

matematiksel ve teknik kalite düzeyini ifade eder

laik sistemden seküler ve laik bir neslin yetişmesi

ki o bile hak getire; milletler arası rekabet ve

denkleme uygun olandır. Ancak buğday veya dini

değerlendirme ölçeğinde, parmakla sayılan tekil

bütün

başarıların dışında, sınıfta kalmış haldeyiz. Bu

kodumuzun, anlam haritamızın, işinin temelinde

ölçekte gerçek gösterge eğitime tabi tutulan

var olması, yürürlükte olması gerekir. Meselenin

kitlenin akademik derecesi, donanım kalibresi,

mahiyet farkı asıl üzerinde durmak istediğimiz

fiili performansı ne ise, odur.

boyut ki sorunun çekirdeğini teşkilde eden temel

Burada

derece

farkı

zamanın

Sorun,

derece

boyutu

icaplarına

farkı

boyutu

gerçekliği

bir

nesil

istiyorsak

kendi

kültür

arıza boyutudur.

içerisinde düşünüldüğünde, doğru sonuçları elde

İmdi ıskalamadan söylersek, mevcut eğitim

edenlerin gittikleri yol ve yöntemleri kendi yapı

siteminin asıl sorunsalının öncelikle bir “derece

ve

niçin

farkı boyutu”ndan ziyade, bir “mahiyet farkı

pedagojik

boyutu” taşıdığını tespit etmek durumundayız.

model,

Evvelemirde fıtratla, milli ve manevi bünyemizle

gerçekliğimizde

bekleneni

vermesin?

bağlamda

uygun

uyguladığımızda
Teknik
sistem,

ve
doğru

mükemmel müfredat ve yetkin kadro iyi yönetim

bağdaşmayan;

ve uygulama denkleminde mutlaka müspet

etmediği; behemehal ciddi manada çelişen,

neticeler elde edilmesi beklenir. Bu böyledir!

çatışan, kimyamızı bozan, köklü bir anlam farkıdır

Kemal

bu!

bulmuş

bir

muvaffakiyet

“tesadüf”ü

bünyemizin

bir

türlü

kabul

İşin bu mahiyet farkı boyutu, eşyanın

reddettiği gibi sıradan bir çabayı da pek

tabiatına, insanın fıtratına, varlık hakikatine,

kaldırmaz. Doğru denklem doğru sonuç; yanlış

kadim ķültürel kodlarımıza, ruh kökümüze aykırı

denklemden yanlış sonuç verir. Her bir aritmetik

bir paradigma ve format taşır.

veya geometrik değerin kendi mislinden bir
karşılığı

vardır.

kurguladığımız

Demem

o

denklemin,

ki

sonuçlar,

işlemlerimizin

göstergelerdir. Misal olarak, (9+9) denklemden
(9×9) denklemin sonucu beklenilmeyeceği gibi,
doğru

denklemden

yanlış

denklemden doğru sonuç çıkmaz.

8 SAYFA
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Misal manayı reddeden materyalist ontoloji,

Mahiyet farkıyla meseleye daha yakından

Allah’ın tahtına oturtulan Natüralizmin “doğa”sı;

baktığımızda mevcut haliyle eğitim sistemin

Metafiziksiz fizik, İlim-hikmet, irade kudreti

temel paradigmasının varlığa bakışı materyalist

reddeden tesadüfilik; Yaratılış Hakikati yerine

ve değerlerimize bakışı o farkla oryantalist bir

Darwinist-Evrimci Teorisi yorumunun eğitimde

bakış açısıdır. Bu noktayı nazardan vak’a gerçek

işin temelinde taban tabana zıt kutuplarda yer

ve hakikat odaklı olmaktan çok ideolojiktir. Batıyı

alması, bir paradigma, inanç, anlam ve mahiyet

ilgili kodlarıyla “Batıcılık“ anlayışıyla taklit eden

farkını ortaya koyar ki doğal olarak her birinin

Kemalizm ideolojik bir figür , bir kült , bir izm

sonuçları da kendi mahiyetine uygun olacaktır.
Bu ön kabulden hareket etmeyen çözümleyici
girişimlerden, kalıcı müspet sonuçlar beklemek
eşyanın tabiatına zıt bir muhali talep etmek
demektir. Bu durumda iyi niyetli çabamız Kök
soruna neşter vurmak, yani arızayı gidermekten
uzak, olsa olsa geçici olarak “ağrıyı” giderme
ameliyesinde öteye geçmeyecektir.
Hakikat

bağlamında

mahiyet

farkı

dediğimiz durum, çarpıcı bir biçimde tam da bu
tezatı resmeder. Sorunun “ne” olduğunu fark
ettiğimizi kabulden hareketle, belki asıl zorluk,
işin

“nasıl”

çözüleceğinin

köklü

ağırlığını

üzerimizde hissetmemizdir. İşbu zor sorunun
mahiyet boyutu, köklü bir değişim ve dönüşümü
gerekliliğini önümüze koymaktadır. İşin derece
farkı oluşturması matematiksel bir gösterge, bir
kalite, kalibre, iyileştirme ve gelişmeyi, dolayısıyla
sathi bir gayreti öngörürken; işin mahiyeti ve
dokusuna dönük dönüşümü ise tumturaklı ilim,
irade ve kudretin iktidarını gerekli kılar. Bu
cümleden olarak sorunun mahiyet farkıyla bir
dönüşüm meselesi şeklinde ele almayan hiçbir
yaklaşım umulan bir netice vermeyecektir. Salt
müfredat

eksenli

yapılan

iyileştirme

ve

geliştirmeler derece farkıyla ağrıyı kesici etkisi
yapan iyi niyetli çalışmalardır ki, halen uğraşıp
durduğumuz
burasıdır.
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nokta,

an

itibariyle,

maalesef

olarak bir köprü görevi görür.

Diğer yönüyle

batıcı bu ideolojik kült yapı, alt amaç ve
maksadını, büyük gayenin önüne koyarak sığ bir
hedefe kilitlenmeye ve ufuksuzluğa sebebiyet
vermiştir. Haliyle tepeden inmeci, dıştan dayatan
yaptırımlara ilerleme yoluna gider. Böylelikle
medeniyetimizin

kurucu

miğferini,

taşıyıcı

kültürel kodlarını ve alamet-i farikası hüviyetini
tahrip ve imha yoluna gitmiştir. Sonuç itibariyle
bu sakıncalı ideoloji kadim kültür mirasımızı yok
sayarak

ve

yabancı

bir

değersizleştirerek
medeniyetin,

aykırı

mukabilinde
unsurlarını

olduğu gibi bünyemize taşımış, bir uydu rejimdevlet inşa gayesi gütmüştür. Milli eğitim kurumu
bu batılı ve batıl hastalıklı ideolojiden en fazla
etkilenen ve mahiyeti gereği etkileyen bir kurum
olarak varlığını sürdürmektedir.
İş bu anlam yoksunu kifayetsiz yapı-sistem
ve politikalarının hasılatı maalesef, mefluç olmuş
koca bir nesildir. Meselenin yakıcı gerçekliğiyle ,
mevcut bu seküler ve statükocu, kifayetsiz eğitim
sistemi beklentilerimizi karşılamasa da, bir şeyi
kusursuz biçimde ürettiğinden emin olabilirsiniz:
Batıl ve batılı hakim karakteriyle ve dahi
Kemaliyle tam bir KEMALIST NESİL! Acı ama
gerçek bu?
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Bu gayet anlaşılır bir şeydir aslında. Batı

Kök soruna inilmedikçe bütün çözümler

değerlerini kendi ideolojik mutfağı için açık büfe

yüzeysel kalmaya mahkumdur, zira kök sorunalar

olarak sonuna kadar kullanan, indirgemeci ve

kurumsallaşmış uzantıları derin olan sorunlar

dayatmacı tutumuyla, kendini yasalarla koruma

olarak yerleşiktir; buna karşılık işe yararda olsa

altına almış kapalı bir kurumun hasılatının başka

her yeni çözüm “toy”dur, henüz ayakları yere

türlü olma ihtimali olsa olsa fabrika hatası olurdu.

değmediğinden, kıdemli yapı yeni ve toy olana

Adeta bütün abide şahsiyetlerimizi dikey halden

direnir, gerekmesi halinde tutundurmaz.

yatay hale getirilerek, tüm değerlerin üstünde
tanrısal bir heykel gibi kült haline getirilmiş fani
bir şahsı nesle yegâne model olarak dayatmak
nasıl bir hezeyan ve zorbalıktır? Bu resmi
formatın dışında oluşan sıra dışı hasılat oldukça
imkânsız, zahmetli, vasat, cılız bir hasıladır. Hâkim
laik

ideolojik

içerisinde,

iklime

kısmi

karşı,

sera

bir

farkındalık

sisteminde

hijyenik

hassasiyetle özel kanaldan takviye edilen iradi bir
cehdin

sonucu

yetişmiş

eldeki

parmaklarla

sayılan ve parmakla gösterilen değerlerdir. Ancak
diğer taraftan aile boyu koca bir neslin mahvolma
kahrının behemahal devam ettiğini neye sayalım?
Bu yakıcı gerçekler bizi düşünmeye ve
araştırmaya, çözüm ihtimalleri bulmaya sevk
etmelidir. Zaman içinde yer yer olası yüzeysel
basit çözümler kimi ağrılarımızı dindirse de
bütünüyle kök soruna neşter vurulamadığı için
haliyle ağrılarımız nüksedip durmaktadır. Bu
bakımdan çözümleyici yaklaşım olarak bazı genel
geçer doğruları dikkate almamızı gerekli kılar.
Şunu anlamış olmalıyız ki; sorunu oluşturan
mantıkla sorun çözülemez. Sistem dönüştürür;
sistem dışına çıkılmadan kalıcı bir çözüm olmaz.
Doğru denklemden yanlış sonuç çıkmayacağı
gibi, yanlış denklemden de doğru sonuç çıkmaz.
Arpa ekipte buğday istemek eşyanın tabiatına

Amaç, araç, metot ve yetkinlik uyumu yoksa
sağlıklı sonuç da yok demektir. Köklü ve zor
sorunların kalıcı çözümleri, zor ve köklü yol ve
yöntemleri,

donanımlı

kadrolar

gerektirir.

Bütüncül ve köklü bir eylem planı dahilinde ilimirade-kudret ve hikmet ölçeği ve desteğinde
amaca matuf bir duruş, odaklanma ve devamlılık
ister.
Gayet tabi yılmadan, yıkılmadan dünden
bugüne olan kazanım, kaynak ve kabiliyetimiz
keyfiyetince ihtimaller dairesinde, hakikat ve
gerçeğimizle uyumlu çıkış yolları, hal çareleri
arayacağız,
çünkü;

zira

buna

mecburuz.

Mecburuz

eğitim meselesi, kök sorun olmanın

ötesinde başta insan olmak üzere, her şeyi
etkileyen bir şey; bir merkez bir santral ve yasa
keyfiyetinde formatlayıcı ve belirleyicidir.
Gevşemeden, safları sıklaştırarak, bütün
müktesebatımızla

kök

soruna

yükleneceğiz,

elbirliğiyle cehdedeceğiz; çözülmeden bu sorunu
çözmek mecburiyetindeyiz. Sebepler tahtında
"Gayret bizden muvaffakiyet Allah'tan" olduğuna
itikadımız

tamdır.

Bu

konuda,

rıza-yı

bari

dairesinde, vatan -millet için imkanlar nispetinde
cehd ve gayreti olan herkese, öncü vefakâr ve
cefakar yiğitlere bu necip milletin değil dirisi,
ölüsü de minnettar ve müteşekkirdir, böyle biline.

terstir. Zor problemleri çözmeye yeltenen bütün
basit çözümler yanlıştır. Ağrı giderici hapla “arıza”
giderilmez.
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Tahsin Gülhan
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Esma-i Hüsnanın her birisinin kendine mahsus öyle
kudsi bir cemali var ki bir tek cilvesi, koca bir alemi
ve hadsiz birer nev'i güzelleştiriyor.
Şualar
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YERYÜZÜNÜ KİM TEMİZLİYOR ?
Prof.Dr. Fatih SATIL
baktığımızda,

NASA'nın verilerine göre dünya

atomlarda uzaya kadar sürekli bir temizlik

atmosferine günde yaklaşık 100 ton göktaşı

kanununun işlediğine şahit oluruz. Yeryüzü

giriyor. Saniyede 1000 adet milimetrik meteor

misafirhanesi o derece pâk, temiz ve naziftir

atmosfere giriyor. İşte bu gök taşları, Kuddüs

ve

isminin

Kâinata

o

kadar

dikkatle

kirsiz

ve

bulaşıksızdır

ve

tecellisine

mazhar

olan

dünya

ufunetsizdir ki, bir lüzumsuz şey ve bir

atmosferine girdiği zaman, sürtünme kanunu

menfaatsiz

gereği parçalanarak külleri dünyaya düşer.

madde

ve

tesadüfî

bir

kir

bulunmaz. İnsanın bulaşık elinin değmediği

Böylece

her yer tertemiz ve pırıl pırıldır. Tüm bu

temizlenmiş olur hem dünyamız bu büyük

mükemmel temizlik gösteriyor ki bu kâinata

taşların zararından korunmuş olur hem de

çok iyi bakılıyor. Ve bu kâinatın öyle bir Sahibi

minerallerce

zengin

var ki, bu koca sarayı küçük bir oda gibi

parçacıkları

düştüğü

süpürtür, temizler, tanzim ve tanzif eder.

zenginleştirmiş olur.

içerisinde.

Yeryüzü

çeşit

çeşit

uzay

bu

göktaşlarından

olan

bu

göktaşı

alandaki

toprağı

Yüce Allah, Kuddüs isminin bir

Kâinat büyük bir fabrika gibi sürekli
faaliyet

hem

gereği olarak, yerlerin ve göklerin kirlerini ve

canlılarla her vakit dolar boşalır bir han, bir

pisliklerini

misafirhane

gibi.

Halbuki

işlek

temizler. Soğuk ve sıcakla dezenfekte eder ve

fabrikalar,

hanlar

ve

misafirhaneler

mikroplardan arındırır. Rüzgâr, yeryüzündeki

kirleniyorlar,

tozu ve toprağı üzerindeki süprüntüleri

süprüntülerle,

atıklarla

çok

böyle

rüzgâr,

karlarla

süpürmektedir.

tarafında birikiyor. Eğer pek çok dikkatle

serperek toprağı yatıştırmaktadır. Havanın

bakılmazsa

temizlenmezse

temizliği açısından rüzgâr, yağmur ve karın

içinde durulmaz, insan onda boğulur. İşte

çok önemli vazifeleri vardır. Yağmur ve kar

kâinattaki her şeyin, temiz ve pâk olmasını

taneleri

isteyen Allah’ın Kuddüs isminin tecellisi;

maddeleri alıp yere indirerek havayı bu

atomlardan hücrelere, çiçeklerden hayvanlara,

zararlı maddelerden temizlerler.

süpürülüp

yeryüzünden semaya, atmosferden uzaya
kadar kısacası mikro âlemden makro aleme
kadar her yerde görünür. Şimdi gelin bu
temizlik fiilinin numunelerine bir göz atalım.
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havadaki

bulut

ve

bulaşık oluyorlar ve atık maddeler her
ve

Ve

yağmur

zararlı

yeryüzüne

mikropları

su

ve
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Kuddüs

isminin

cilvesi

olarak

İnsanların çöpleri için belediyeler,

karada ve denizlerde de bu temizlik fiili

özel

titizlikle

bu

memurları çalıştırılıyor, çöpleri bertaraf etmek

kusursuz temizlik işi için bazı hayvanlar özel

için koca koca arıtma tesisleri kuruluyor yine

olarak görevlendirilmiştir. Mesela akbabalar

de tam bir temizlik yapılamıyor. Oysa insanın

ve

bir

bulaşık elinin bulaşmadığı yerlerde kusursuz

hayvan leşi için sevk i İlahi ile yönlendirilerek

bir temizlik dikkatleri çekiyor. Demek ki bu

hem gıdası olan bu leşleri yerler hem de

kâinattın temizliğe önem veren öyle bir Sahibi

yeryüzünü pisliklerden temizlerler. Karaların

var ki, bu koca evreni küçük bir oda gibi

en önemli temizlik memurlarından olan

süpürtür, temizler, tanzim ve tanzif eder.

uygulanır.

kartallar,

Yeryüzündeki

kilometrelerce

uzaktaki

şirketlerde

milyonlarca

temizlik

kartallar; gözlerindeki iki retina sayesinde, 2

Bu temizlik işinde bitkilerin de çok

km uzaklıktan en gizli nesneleri bile görebilir.

önemli görevleri vardır. Bitkiler, havayı zararlı

Gözlerini bir dürbün gibi kullanarak, yerdeki

gazlardan,

leşleri görür ve ortadan kaldırır. Onlardan

temizleyip

geriye kalan daha küçük kalıntıları ise

vererek temizlik görevini kusursuz bir şekilde

kurtçuklar ve bakteriler temizlerler.

yerine getirirler. Kaynaklarda belirtildiğine

Denizlerdeki temizlik görevinde
ise

köpekbalıkları

gibi

bilhassa
havaya

karbondioksitten

bol

miktarda

oksijen

göre, yetişkin bir ağaç saatte; 1.7 kg oksijeni

canlılar

atmosfere vermekte ve çevreden de 2.3 kg

vazifelendirilmişlerdir. Ayrıca, martılar ve

karbondioksiti alarak havanın temizlenmesine

diğer deniz kuşları da devamlı denizi ve sahili

hizmet etmektedir.

gözetleyerek, ölmüş ve karaya vurmuş deniz

Yeryüzündeki

bu

temizlik

fiilinin

hayvanlarını yiyerek, sahilleri ve denizleri

küçük kahramanları olan karınca ve sinekleri

temizlerler.

de unutmamak gerekir. Karınca gibi küçük

Dünya

genelinde

insanların

hayvancıklar ufak tefek parçacıkları, kırıntıları

faaliyetleri neticesi her yıl 800 bin olimpik

yemekte

yüzme havuzunu dolduracak kadar; yani iki

kendilerine

milyar tondan fazla çöp üretiliyor. Bu, sadece

getirmektedirler. Sinekler de bu anlamda

insanların çöpleri. Ya hayvanların, bitkilerin

temizlik fiiline katılan küçük kuşçuklardır.

ve diğer mahlukatın atıkları ve çöpleri ne

Meselâ,

oluyor?

bulaşmışsa, hemen orada sinekler peyda olur
ve

ve

bu

düşen

nereye

artık

temizleme

bir

maddeleri

hadisesinde

vazifeyi

artık

gıda

yiyerek

yerine

maddesi
karınlarını

doyurdukları gibi o bölgeyi de temizlemiş
olurlar.
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Yeryüzündeki

temizlik

"Şu misafirhâne-i dünyada, nazar-ı

hadisesinde önemli yeri olan, ancak çıplak

hikmetle baksan, hiçbir şeyi nizamsız, gayesiz

gözle göremediğimiz diğer bir canlı türü de

göremezsin. Beşerin bulaşık eli karışmamak

bakterilerdir.

şartıyla, hiçbir şeyde hakiki nezafetsizlik ve

Toprakta

bu

bulunan

çürükçül

bakteriler ve mantarlar, bitki ve hayvan

çirkinlik

atıklarını parçalamakla, bazı bakteriler de

kanatlarını ve bir kâtip rahatça sahifelerini

insan ve hayvan atıklarını, bitki köklerinin

temizlediği gibi, bu tayyare-i arzın ve bu

emebileceği,

tuyur-u semâviyenin kanatları ve bu kitab-ı

istifade

edebileceği

hale

görülmüyor…

Bir

kuş

getirmekle görevlidirler. Tüm bu organize

kâinatın

işlerle hem bu canlılar ihtiyaçları olan

temizleniyor…” (30. Lema’a, 1. Nükte)

gıdalarını

almış

olurlar

hem

yeryüzü

sahifeleri

de

kolayca

öylece

Netice olarak, tüm bu canlı ve cansız

temizlenmiş olur hem de tabiatta madde

varlıklar

döngüsüne katkı vermiş olurlar. Bu açıdan

maddeleri etkisiz hale getirebilecek kadar bir

bakıldığında gözle görülmeyen bu temizlik

kimyager bilgisine sahip değillerdir. Hiçbir

memurlarının

aklı ve şuuru olmayan bu varlıkların bu

yeryüzündeki

temizlik

vazifesinde kilit rol oynadıkları görülecektir.
Şayet

bu

temizlik

temizlik

fiilini

bilecek

ve

kirli

mucizevi temizlik işlerini kendi başlarına ya

memurları

da birlikte tasarlamaları ve kurmaları ise

olmasaydı dünyamız adeta bir çöplüğe

elbette mümkün değildir. O halde şu kâinatın

dönüşecekti.

Yaratıcısının, canlı ve cansız varlıkları hadsiz

Yeryüzü

yaşanmaz

hale

gelecekti. Demek Allah’ın Kuddüs isminin

vazifelerle

memurları olan canlı ve cansız varlıklar bu

fiilinde de çalıştırması hikmetinin gereğidir.

ismin gereği olan temizliği mükemmel bir
şekilde yaparak fiil ve eylemleri ile manen
Kuddüs ismini zikretmektedirler. Hayvanatın
leşlerini

yiyerek

mikropları

temizleyen

temizleyen

akbabalar,

sinekler,

kanadını

temizleyen kuşlar vb. Allah`ın bu emrini
kusursuzca yerine getirmektedirler.
Yeryüzündeki

bu

temizlik

filli

Risale i Nur’da şu veciz ifadelerle bahsedilir:
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vazifelendirmesi

gibi

temizlik
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"Şu misafirhâne-i dünyada, nazar-ı hikmetle baksan,
hiçbir şeyi nizamsız, gayesiz göremezsin. Beşerin
bulaşık eli karışmamak şartıyla, hiçbir şeyde hakiki
nezafetsizlik ve çirkinlik görülmüyor… Bir kuş kolayca
kanatlarını ve bir kâtip rahatça sahifelerini temizlediği
gibi, bu tayyare-i arzın ve bu tuyur-u semâviyenin
kanatları ve bu kitab-ı kâinatın sahifeleri de öylece
9 SAYFA
temizleniyor…” (30. Lema’a, 1. Nükte)
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Erich Fromm ve Bediüzzaman’ın Görüşleri Işığında Ben’in İyelik Algısı 1
Prof. Dr. Fevzi KARADEMİR
Canlılar, hayatlarını sürdürebilmek için bir
hâkimiyet/tasarruf

dairesine

ihtiyaç

Ancak üst benlik tam oluşmadan, akli/

duyarlar.

vicdani melekeler olgunlaşmadan, benliğin (ego),

Hoşlandıkları, menfaat umdukları şeyleri bu

alt benliğin (id) başka iyelik dairelerine yönelik

daireye çekip onlardan yararlanırlar. Bir korunak

tasarruf dürtülerini dizginlemesi mümkün olmaz.

ve mutluluk zemini olan bu daire, aynı zamanda

Zira

potansiyel bir çatışma ve mutsuzluk alanıdır. Zira

kucağından indiğinde, anneden ayrı bir benlik

canlılar, hâkimiyet/tasarruf dairelerini ötekinin

kurmaya başlar. O, artık emekleyen, yürüyen buna

rağmına daha da genişletmek isterler. Dolayısıyla

bağlı olarak da kendini ve çevresini daha iyi

çatışma ve tatminsizliklerin önemli bir bölümü, bu

keşfeden bir varlıktır. Kendini ve kendine ait

dairenin sınırlarında gerçekleşir.

olanları tanımlama ihtiyacı içindedir. ‘Ben’ ve

bebek,

hareketlilik

kazanıp

annenin

İnsanda; haz, heves, çatışma ve çöküşlerin iç

‘benim’ kelimeleri en sık kullandığı kelimeler

içe geçtiği söz konusu dairenin inşası, alt benliğin

arasında yer alır. Yürümesi geliştikçe çevresinin,

dürtüleri ile gerçekleşir. Freudcu Kişilik Kuramının

ulaşılacak noktalar, incelenecek nesnelerle dolu

Yapısal Modeline göre, alt benlik (id), insanın

olduğunu

bencil kısmıdır, haz ilkesine göre hareket eder ve

kontrolünde tutmak ister. İyelik dairesinin ötesine

yalnızca insanın kişisel isteklerini tatmin etmeye

geçip, ulaşabildiği her nesneye ‘Benim.’ demeye

çalışır. Diğer bir deyişle herhangi bir fiziksel ve

başlar. Bu dönem çocuklarının en temel bilişsel

toplumsal sınırlamayı dikkate almaksızın yalnızca

gelişim

kişisel tatmin sağlayacak şeylerle ilgilenir. Alt ve

Çünkü dünya hakkındaki kısıtlı bilgileri, yeni

üst

tanımlamaya

benlikleri

henüz

oluşmamış

bebeklerin

gördükleri her şeye uzanmaları, herhangi bir iyelik

eder.

özelliği,

Keşfettiği

ben-merkezcil

başladıkları

‘ben’

nesneleri

düşünmedir.
çevresinde

gelişmektedir (Bilgen, 2010).

sınırı tanımamaları bunu gösterir (Burger, 2006:
77-80).

fark

Çocuk

beş

yaşına

geldiğinde,

kişilik

yapısının üçüncü bölümü, üst benliği, de oluşur.

Yapısal Model’e göre, kişiliğin; hükmedip
tasarrufta

bulunacağı

anlamlandırma

ve

iyelik

adlandırma,

dairesini
başka

Toplumun, özellikle de anne babaların değer
yargılarını ve ölçütlerini temsil eden üst benlik, alt

iyelik

benliğin, iyelik algısındaki sınır tanımazlığını belli

dairelerinin varlığını kabullenme belirtileri, benlik

kısıtlamalarla dengelemeye çalışır (Burger, 2006:

(ego)in oluşmasıyla kendini gösterir. Yaklaşık iki

77-80).

yaşından itibaren gelişmeye başlayan benlik; alt

Bununla birlikte benim, senin, onun/bizim,

benliğe nazaran gerçeklik ilkesine daha uygun

sizin, onların vb. işaretleyiciler ile belirlenen iyelik

hareket eder. Alt benliğin dürtülerini tatmin

daireleri arasındaki çatışmalar, belli ölçülerde,

ederken içinde bulunulan durumun gerçeklerini

ömür boyu sürer. Kişi, bir yandan iyelik dairesini

de dikkate almaya çalışır. Alt benlikten farklı

genişletme noktasında doyumsuzluk yaşarken

olarak, beynin bilinç, bilinç öncesi ve bilinçaltı

diğer yandan geçmişte yitirdiklerinin üzüntüsünü

bölgelerinde serbestçe hareket edebilen benlik, alt

ve

benliğin

endişesini yaşar.

toplumsal

olarak

uygun

olmayan

dürtülerini ise bilinçaltına iter (Burger, 2006:
77-80).
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gelecekte

kaybedeceklerinin

korku

ve
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Kişiliğin, kendi iyeliğine rıza gösterip iyelik

Kültürler ve siyasi görüşler sayısınca az

algısında adilane bakışı yakalaması, diğer iyelik

veya çok farklı iyelik anlayışları vardır. Ancak

dairelerini

iyelik konusundaki bütün anlayış farklılıklarının,

kabullenip

onların

varlığından

mutluluk duyması ise ancak tam bir ruhsal

temelde

iki

karşıt

güdüde

düğümlendiği

doygunlukla mümkün olur. Doygun ruhların

söylenebilir. Erich Fromm, bu iki güdüyü Sahip

dilinde, artık bencilliği sezdiren ben ve benim

Olmak ya da Olmak karşıtlığında formüle ederek

sözlerinin yerini, paylaşımcılığı bildiren biz, bizim;

psikososyal boyutlarıyla ayrıntılı biçimde irdeler.

hatta diğergâmlık (özgecilik) bildiren siz, sizin

Fromm’un konumuzu aydınlatıcı nitelikte olan

sözleri tutmaya başlar. Tasavvuf dilinde insan-ı

görüşleri özetle şöyledir:

kâmil olarak ifade edilen zirve kişiliklerde bu algı,

Peygamberler, büyük bilgeler, sahip olmak

benliğin aşındırılması ile pekiştirilir. Derin maddi

yerine olmayı öğütlemişlerdir: Eski Ahit, “Senin

yoksunluklar bile yokluk hırkasında sultanlığı

olan her şeyi terk et, kendini bütün zincirlerden

bulan2 bu tür kişiliklerin iyelik algısında ciddi bir

kurtar, ol.” demiştir. Allah, İsrailoğullarını, ihtirasa

etki oluşturmaz. Zira bu kişilerin ana sermayesi

sahip olma ve biriktirme eğilimlerine karşı

aşktır3.

uyarmış ve ertesi güne yemek saklamalarını

İyelik dairelerinde maddi bir sermayenin

olup olmaması onlar için bir sevinç veya hüzün

yasaklamıştır.

İncillerde

insanın

tüm

kaynağı değildir4.

açgözlülüklerden sıyrılması öğütlenmiş, mülkiyet
arzusunun yıkılması gerektiği işlenmiş, insanların,

Bu yazı, Karademir’in (2013) Türkiye

1

Türkçesinde

İyelik

Olgusu

adlı

eserinden

yararlanılarak hazırlanmıştır.
2

ferâgat

hırkasında

sahip

olmak

ilkesine

göre

ayarlamalarının yanlış olduğu vurgulanmıştır.
Matta’ya göre kişinin hazinesi nerede ise

“Terk idüp ‘ârı nâmûsu giy ferâgat

hırkasın/Ol

davranışlarını

sırr-ı

sultan

gizlidür” Eşrefoğlu Rûmî (bk. Güneş, 1999: 142).

kalbi de orada olacaktır. Hz. İsa ile şeytan, iki ayrı
ilkeyi temsil eder. Şeytan, maddesel tüketimin,
insana ve doğaya egemen olmanın, yani sahip

“Cihânı hiçe satmakdur adı aşk/Döküp

olmak ilkesinin temsilcisi iken, Hz. İsa, olmak

varlığı gitmekdür adı aşk/Elinde sükkeri ayruga

ilkesinin bir bedenlenmesi ve olmak için hiçbir

sunup/Aguyı kendü yutmakdur adı aşk” Eşrefoğlu

şeye sahip olmamak gerekliliğinin sembolüdür.

3

Rûmî (bk. Güneş, 1999: 162).

Klasik Budizm de Eski ve Yeni Ahit’ten

“Ne varlıga sevinürem/Ne yokluga

daha güçlü bir biçimde sahip olmaya ve ihtirasa

yirinürem/Işkunıla avınuram/Bana seni gerek

bir tavır alır. Budizm’e göre, her türlü ihtirastan

seni” Yunus Emre (bk. Tatçı, 2005: II/367).

ayrılmak

4

gerekmektedir.

Hatta

insan,

kendi

benliğine sahip olmayı bile düşünmemelidir.
Geçici olan bir şeye, dahası mükemmelliğe
ulaşmaya bile bir tutku olarak istek duymak, oraya
ulaşmayı engeller. Hırs, ihtiras ve bencillik kökenli
bir sahip olmak isteği, Buda’ya göre sevincin değil,
acıların kaynağıdır.

17 SAYFA

www.meyvedergisi.com

Alman mistisizminin önde gelen bilgini

Varlığı özel mülkiyet, kâr ve iktidar üzerine

Meister Eckhart (1260-1327)’a göre insan Allah’ın

kurulu bir toplumda yaşadığımız için düşünce ve

kendisini belirtmesi için kullanacağı bir araç

değer yargılarımız önceden belirlenmiş gibidir. Bu

olmayı bile istemeyecek derecede boş, isteksiz ve

nedenle, endüstri toplumlarındaki bireylerin en

fakir olmak zorundadır. İçinde hâlâ bir aracı, bir ev

kutsal ve en doğal haklarının; kazanç, mal-mülke

olmak isteği gizli olan kişi, farklılıkları hâlâ içinde

sahip olmak ve kazanç için çalışmak olduğunu

taşıyor demektir 5 .

söyleyebiliriz. Böyle bir durumda, mülkiyetin

Günümüz toplumsal değer yargılarına göre

nereden gelip nasıl elde edildiği önemli olmadığı

ise hiçbir şeye sahip olmayan kişi, bir hiçtir. Batı

gibi, ona sahip olmak kişiye bazı sorumluluklar da

dillerinde

getirmez.

son

yüzyıllarda

görülen

eylem

Bu

anlayışın

temel

ilkesi

şudur:

sözcüklerinin azalıp, isim sözcüklerinin artması

“Mülkiyetimi nereden ve nasıl elde ettiğim, ayrıca

eğilimi, dilde bile olmaktan sahip olmaya doğru bir

onu nasıl kullandığım, kimseyi ilgilendirmez.

gidişin

Yasalara

habercisidir.

Günümüz

insanı

bilgiyi,

sevgiyi, inancı, metalaştırmıştır. Evlilik, dostane bir

karşı

gelmediğim

sürece,

haklarım

mutlak ve sınırsızdır.”

mülkiyet ortaklığına dönüşmüştür. Kişi, ilişkide

Sahip olmak güdüsü ile hareket eden

olduğu insanlara karşı dahi sahip olma eğilimi ile

toplumlar hastalıklıdır. Sahip olmak hastalığının

doludur. Doktordan, dişçiden, avukattan ve işçiden

panzehri

bahsederken; benim doktorum, benim dişçim,

(değişik oranlarda) var olan özelliklerini ve

benim avukatım, benim işçim demektedir.

insancıl zenginliklerini değerlendirerek, onları

Tüketim

ideolojisi,

kişinin

demektir.

arzusu ile doludur. Bu toplum düzeni içerisindeki

geliştirmek,

akmak,

tüketici ise, sürekli ağlayarak biberonu isteyen ve

sınırlarını aşarak diğer insanlara yönelmek, onlarla

hiç büyümeyen bir bebek olarak kalır. (…) Tüketim,

işbirliğine girmek ve vermek demektir. Sahip

günümüz aşırı üretim toplumunun belki de en

olmak

önemli sahip olma biçimidir. Tüketilen şeyin

güdüsünden kendimizi kurtarabildiğimiz ölçüde

kişiden geri alınması imkânsız olduğu için, bu

olmak ilkesine yaklaşabiliriz. Bunun için de sahip

durum, korku duygusunu azaltmaya yarar. Ama

olduğumuz şeylere sıkıca sarılarak kişiliğimizi

her tüketilen şey, tüketildiği andan itibaren,

bulma

tüketiciyi tatmin edemez hale geldiği için de

sıyrılmamız ve de kendi benliğimiz ile sahip

insanlar yeniden ve daha fazla tüketime yönelmek

olduklarımızı

zorunda kalmaktadırlar. Bu çarkın sonu bir türlü

alışkanlığından

gelmeyince, hep tatminsiz bir çırpınış içinde

Mülkiyet denen koltuk değneklerini atmadıkça,

bocalayan

insanların

kendilerini

şu

ya

da

ve

Kendini

herkeste

geliştirmesi

tüketiciler,

dünyayı

Olmak,

yutma

modern

tüm

olmaktır.

sevmek,

diğer

güvenlik
her

bir

duyma

şeymiş

dar

olmamak

çabamızdan

sanarak,

güçlerini

duruma

benliğin

deyişle

vazgeçmemiz

kendi

yenileştirmek,

yüceltme

gerekmektedir.
ve

yeteneklerini

formülle ifade etmektedirler: “Ben sahip olduğum

kullanabilecek

gelmeleri

mümkün

ve tükettiğim şeyler dışında bir hiçim.”

değildir. Uluslar arasında gerçek bir uyum ve
huzur dolu barışların gerçekleşebilmesi için,

5

Başka bilgelerin görüşleri için bk. Fromm,

2003: 129 vd.
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geçmeleri tek çaredir.
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Mal ve mülke sahip olmak, daha çok

Benlik esma-i İlahiyenin sırrına erme,

kazanmak gibi ihtiraslar ile dolu oldukları sürece,

kâinatın

insanların

yaşayabilecekleri

emanet verilmiş bir duygudur. Kimileri bu

düşüncesi bir hayaldir. Hem de tehlikeli bir hayal,

duyguyu yerinde kullanarak iyilikte yücelmiş,

bir yanılgıdır. İnsanların yüreklerindeki sahip

kimileri

olmak ihtirası sönmedikçe sınıf mücadeleleri de

sembolleşmiştir. Yerinde kullananlar, ben nasıl bu

bazen sert bazen yumuşak olarak sürecektir

evi yaptım ve zahiren ona mâliksem, bu kâinatı da

(Fromm, 2003: 37-157).

biri yapmıştır ve ona maliktir; ben nasıl ilim

barış

içinde

gizliliklerini

emanete

keşfetme

hıyanet

adına

ederek

insana

kötülükte

Görüldüğü üzere, Fromm, sahip olmak

sahibiysem, bu kâinatın sahibi de de ilim

tutkusunu türlü huzursuzlukların baş nedeni,

sahibidir; ben nasıl bu sanatı icra ediyorsam,

olmak

anahtarı

kâinatı kuşatan bu sanatlı icraatın arkasında da bir

saymaktadır. Fromm’un, sahip olmak’a karşı,

sanatkâr vardır gibi kıyaslamalarla, mahiyet itibari

olmak’ı

İslami/tasavvufi

ile hayali bir hat olan benlik ölçüsü ile Rabbini

düşüncedeki terki terk (veya terk-i terk) prensibi

tanır; gittikçe, başta nefsi olmak üzere aslında

ve kâmil insan olma (insan-ı kâmil olma) hedefi ile

sahip olduğu her şeyin Rabbinden olduğu

büyük ölçüde örtüşmektedir. Zira İslamiyet’e göre

şuuruna vararak ona tüm benliği ile bağlanır.

insanın kemale ermesi için öncelikle benlik

Emanete hıyanet edenler ise benlik’in farazi ince

davasından vaz geçip benlik algısında istikamete

hattını bizzat gerçek sanır, iyeliğinin sınırını

ermesi gerekir.

genişletmeye, surunu tahkim etmeye çalışır.

duygusunu
öne

ise

huzurun

çıkarması,

İnsanı ahsen-i takvime çıkarma, kemale

Zamanla,

başta

bedeni

olmak

üzere

iyelik

erdirme, İslamiyet’in başlıca hedefi olduğu için

dairesindeki her şeyin gerçek sahibi kendisi

İslam düşünürlerinin en çok işledikleri konulardan

olduğu zannına kapılarak Allaha karşı şirk zırhını

biri de doğal olarak ben ve benin iyelik algısı

kuşanıp Nemrut, Şeddat ve Firavun olur.

olmuştur. Eserlerinin ana teması, iman esasları ile

İşte benlik, bu hainliği ile mutlak bir

insanı kemale erdirmek olan Bediüzzaman Said

cehalet içindedir. Binlerce fenni bilmesi bu

Nursi, ben’in mahiyeti ve benin iyelik algısı

durumunu

üzerinde

düşünceleri

en

çok

duran

düşünürlerdendir.

değiştirmez.
kâinatın

duygu

marifet

görüşlerini mealen şöyle özetlemek mümkündür:

ışıklandıracak ve idame edecek bir madde

ve

dağın

tahammülünden

bulunmadığı

için

sönerler.

tasdik

nurlarını

getirdiğinde,

yer

onu

ve

Bediüzzaman’ın ben ve benin iyelik algısı ile ilgili
Gök,

nefsinde

Çünkü

Gelen

edecek,
her

şey,

çekindiği ve korktuğu emanetten (bk. Ahzâb, 72)

nefsindeki renkler ile boyanır. Saf hikmet gelse,

bir mânâ da benliktir. Çünkü yücelerin yücesine

nefsinde mutlak bir saçmalığa döner. Çünkü bu

çıkma,

cenneti

haldeki benlik inkâr içindedir. Bütün kâinat, parlak

kazanma, cehenneme düşme hep benlik yönetimi

âyetlerle dolu olsa, benlikteki şirk ve inkâr

ile ilgilidir.

karanlığında söner, görünmez (Sözler, 538).

aşağıların
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aşağısına

inme;
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Benlik’in emanet ve farazi bir hat olduğunu

Ey nâdan nefsim! Bil ki: Çendan dünya ve

bilenlerin Allaha karşı vaziyetleri, şuurlu, şeffaf, saf,

mevcudat fânidir. Fakat her fâni şeyde, bâkiye îsal

halis bir su damlacığının güneşe karşı vaziyeti

eden iki yol bulabilirsin ve can-ı canan olan

gibidir. Bu damlacık kendindeki bütün renklerin

Mahbub-u Lâyezal'in tecelli-i cemalinden iki

güneşten olduğunu bilir. Güneş'in hararetiyle

lem'ayı, iki sırrı görebilirsin. An şart ki: Suret-i

çabucak buharlaşır, benlik’ini bırakarak buhara

fâniyeden ve kendinden geçebilirsen

biner, havaya çıkar, içindeki kesif madde aşk ateşi

(…)

ile yanıp nura dönüşür (Sözler, 340 ).

Dünyaperestlik

esasatı

olan

ahlâk-ı

İşte Bediüzzaman göre benlik özetle budur.

seyyieden tecerrüd et. Fâni ol! Daire-i mülkünde

Şimdi onun, benlik’in iyelik algısını tashihe yönelik

ve malındaki eşyayı, Mahbub-u Hakikî yolunda

pasajlarından birkaçını aşağıya aynen alıyoruz:

feda et. Mevcudatın adem-nüma akibetlerini gör.

“Madem hakikat böyledir; gel ey hayata çok
müştak ve ömre çok talib ve dünyaya çok âşık ve

Çünki şu dünyadan bekaya giden yol, fenadan
gidiyor.

hadsiz emeller ile ve elemler ile mübtela bedbaht

(…)

nefsim! Uyan, aklını başına al! Nasılki yıldız böceği,

Evet masnuatta hiçbir eser yok ki, çok

kendi ışıkçığına itimad eder; gecenin hadsiz

manalı bir lafz-ı mücessem olmasın, Sâni'-i

zulümatında kalır. Bal arısı, kendine güvenmediği

Zülcelal'in çok esmasını okutturmasın. Madem şu

için, gündüzün güneşini bulur. Bütün dostları olan

masnuat, elfazdır, kelimat-ı kudrettir; manalarını

çiçekleri, Güneşin ziyasıyla yaldızlanmış müşahede

oku, kalbine koy. Manasız kalan elfazı, bilâperva

eder. Öyle de: Kendine, vücuduna ve enaniyetine 6

zevalin havasına at. Arkalarından alâkadarane

dayansan; yıldız böceği gibi olursun. Eğer sen, fâni
vücudunu, o vücudu sana veren Hâlıkın yolunda

bakıp meşgul olma (Sözler, 210-217 ).
ُ  " َﻟ ُﮫ ا ْﻟ ُﻣ ْﻠYani: Mülk umumen onundur. Sen,
ك

feda etsen, bal arısı gibi olursun. Hadsiz bir nur-u

hem onun mülküsün, hem memluküsün, hem

vücud bulursun. Hem feda et. Çünki şu vücud,

mülkünde çalışıyorsun. Şu kelime, şöyle şifalı bir

sende vedia ve emanettir.

müjde veriyor ve diyor: Ey insan! Sen kendini,
(…)

kendine mâlik sayma. Çünki sen kendini idare

Hem onun mülküdür, hem o vermiştir. Öyle ise,

edemezsin, o yük ağırdır. Kendi başına muhafaza

minnet etmeyerek ve çekinmeyerek fena et, feda

edemezsin, belalardan sakınıp, levazımatını yerine

et; tâ beka bulsun. Çünki nefy-i nefy, isbattır. Yani:

getiremezsin. Öyle ise beyhude ızdıraba düşüp

Yok, yok ise; o vardır. Yok, yok olsa; var olur

azab çekme, mülk başkasınındır. O Mâlik, hem
Kadîr'dir, hem Rahîm'dir; kudretine istinad et,
rahmetini ittiham etme. Kederi bırak, keyfini çek.

(…)
Eğer şu fâni dünyada beka istiyorsan; beka,
fenadan

7

çıkıyor. Nefs-i emmare cihetiyle fena

bul ki, bâki olasın.
6

Ene: ben, enaniyet: benlik.

7

Fena: yokluk, yok olmak.
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Zahmeti at, safayı bul” (Mektubat, 224 ).
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Bediüzzaman,
mümkün

bu

olduğunca

düşüncesinden
benlikten

dolayı

sakınmış

ve

Madem bu zamanda her şeyin fevkinde
hizmet-i

imaniye

bir

kudsî

vazifedir;

hem

talebelerini de sakındırmıştır. Onun bu konudaki

kemmiyet, keyfiyete nisbeten ehemmiyeti azdır;

ifadelerinden bazıları şöyledir:

hem muvakkat ve mütehavvil siyaset daireleri

“Malûm olsun ki: Bizi ziyaret eden, ya hayat-ı

ebedî, daimî, sabit hizmet-i imaniyeye nisbeten

dünyeviye cihetinde gelir; o kapı kapalıdır. Veya

ehemmiyetsizdir, mikyas olmaz. Risale-i Nur'un

hayat-ı uhreviye cihetinde gelir. O cihette iki kapı

talimatı

var: Ya şahsımı mübarek ve makam sahibi

makamlara kanaat etmeliyiz. Haddimden fazla

zannedip gelir. O kapı dahi kapalıdır. Çünki ben

fevkalâde hüsn-ü zan ile müfritane âlî makam

kendimi beğenmiyorum, beni beğenenleri de

vermek yerine, fevkalâde sadakat ve sebat ve

beğenmiyorum. Cenab-ı Hakk'a çok şükür, beni

müfritane irtibat ve ihlas lâzımdır. Onda terakki

kendime beğendirmemiş. İkinci cihet, sırf Kur'an-ı

etmeliyiz” (Emirdağ Lahikası-1, 73 ).

Hakîm'in dellâlı olduğum cihetledir. Bu kapıdan

dairesinde

“Ehl-i

bize

dalaletin

tarafgirleri,

enaniyetten

istifade

üç tarzda olur: Ya dost olur, ya kardeş olur, ya

istiyorlar. Hakikaten insanda en tehlikeli damar,

talebe olur” (Mektubat, 344).

enaniyettir ve en zaîf damarı da odur. Onu

verdiğiniz

makamlar

cihetinde

değil;

belki

kardeşlerimi

feyizli

girenleri, alerre'si vel'ayn kabul ediyorum. Onlar da

"Benim çok kusurlu şahsıma hüsn-ü zan ile

edip,

bahşettiği

benden

çekmek

okşamakla, çok fena şeyleri yaptırabilirler. Ey
kardeşlerim!

Dikkat

ediniz;

sizi

enaniyette

vazifeye, hizmete bakıp o noktada bakmalısınız.

vurmasınlar, onunla sizi avlamasınlar. Hem biliniz

Perde açılsa, benim baştan aşağıya kadar kusurat

ki: Şu asırda ehl-i dalalet eneye binmiş, dalalet

ile âlûde mahiyetim, benden kaçmağa bir vesile

vâdilerinde koşuyor. Ehl-i hak, bilmecburiye eneyi

olur. Sizi kardeşliğimden kaçırmamak, pişman

terketmekle

etmemek için, şahsiyetime karşı haddimin pek

istimalinde haklı dahi olsa; mademki ötekilere

fevkinde tasavvur ettiğiniz makamlara irtibatınızı

benzer ve onlar da onları kendileri gibi nefisperest

bağlamayınız.

kardeşim,

zannederler, hakkın hizmetine karşı bir haksızlıktır.

mürşidlik haddim değil. Üstad da değilim, belki

Bununla beraber etrafına toplandığımız hizmet-i

ders arkadaşıyım. Ben sizin, kusuratıma karşı

Kur'aniye, ene'yi kabul etmiyor. ‘Nahnü’ istiyor.

şefkatkârane dua ve himmetinize muhtacım.

‘Ben demeyiniz, biz deyiniz’ diyor” (Mektubat, 425 ).

Ben

size

nisbeten

Benden himmet beklemeniz değil, bana himmet
etmenize istihkakım var. Cenab-ı Hakk'ın ihsan ve
keremiyle

sizlerle

gayet

kudsî

ve

gayet

ehemmiyetli ve gayet kıymetdar ve her ehl-i imana
menfaatli bir hizmette, taksim-i mesaî kaidesiyle
iştirak etmişiz. Tesanüdümüzden hasıl olan bir
şahs-ı manevînin fevkalâde ehemmiyet ve kıymeti
ve üstadlığı ve irşadı bize kâfidir.
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hakka

hizmet

edebilir.

Ene'nin
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Hiç şüphesiz benlik sadece bireysel bir olgu
değildir.

Bireylerde

olduğu

ve

zaman başka iyelik dairelerinin sınırlarını geçmeye

ve o benliğe özgü bir

çalışır. İnsanlık tarihi, bu tür teşebbüslerin yol açtığı

iyelik dairesinden söz edilebilir. Söz konusu iyelik

sayısız çatışmayla doludur. Toplumsal benliğin

daireleri, büyük ölçüde bireysel benliklerin iyelik

adilane bir iyelik algısına sahip olması ise; onu

algılarıyla şekillenir. Bununla birlikte toplumsal

oluşturan bireylerin büyük çoğunluğunun insani

grup veya toplumların iyelik algılarının, dolayısıyla

değerleri

iyelik dairelerinin şekillenmesinde, kendilerini

içselleştirmesi ile mümkün olur. Tarihi süreçte

çevreleyen grup ve toplumların da önemli rolü

bunu başaranlar ise çok azdır.

toplumlarda da bir benlik

8

gibi,

grup

Bu nedenle tıpkı bireysel benlik gibi zaman

ve

insan

haklarını

önemsemesi/

vardır. Zira bireyler gibi, ilişki içinde bulunan grup
veya toplumlar da birbirlerinin iyelik algılarını
olumlu veya olumsuz yönde etkilerler.
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Hangi Medeniyet ?
Prof. Dr. Abdullah YILMAZ
Ezel canibinden bütün insanlığa hitaben

Felsefe tilmizinin hamiyet-i milliyeden

nazil olan “Kelam-ı Kadim”, muhteşem kâinat

dem vurması da yalandır. O, milliyet ve hamiyet

kitabının

davası gütmeyi bireysel faydasına perde eden

müfessir

ve

tercümanıdır.

Kâinat

sahifelerinde ve zamanın yapraklarında kudret

dessas bir hodgamdır.

kalemiyle yazılan tekvini ayetleri akıl sahiplerine
ders vermektedir

Ezel

ve

ebed

sultanı

olan

kâinat

yaratıcısının zaman ve mekânı kuşatıcı hitabı olan

Kâinata ve içindeki mevcudata “Yaratıcı

Kur’anın halis talebesi ise “kul”dur. Fakat hiçbir

hesabına” bakmayı bizlere ders veren Kur’an;

mahlûka boyun eğmeye veya perestiş etmeye

“Yaratıcı kudret”e gözünü kapayıp, mevcudata

tenezzül etmeyen bir istiğna abidesidir.

mevcudat hesabına bakan ve bu bakış açısıyla

Dünya ve ahiret saadetinin ana umdelerini

kâinatı tahkir edip onun kıymetini düşüren -

insanlığa tebliğ eden Hitab-ı Ezeli’nin samimi bir

vahyin aydınlığı ile aydınlanmamış- materyalist

şakirdi, cennet gibi en yüce bir hedefi bile

felsefeyi ve onun veled-i nâmeşruu olan hâlihazır

kulluğunun gayesi olarak kabul etmeyen izzetli bir

Batı medeniyetini reddetmektedir.

abddir.

Kur’anla

materyalist

Marziyat-ı İlahiye’nin ezeli tercümanı olan

felsefenin rahle-i tedrisinden geçmiş bir “tilmiz”,

Kur’anın hakikî tilmizi, yaratıcısından gayrı hiçbir

firavunmeşreb bir gurur ve kibir abidesidir. Fakat

mahlûka, O’nun izni olmadan, iradesiyle tezellüle

menfaati için en aşağılık bir şeye bile boyun eğen

tenezzül etmeyen halim, selim ve mütevazı bir

zelil bir firavundur. Hayattaki tek kriteri “bireysel

kuldur.

menfaatini

barışık

maksimize

olmayan

etme”dir.

Bu

nedenle

Kur’anın

gayretli

talebesi,

kulların

kendisine menfaatli her şeye –taparcasına- sarılır;

teveccühünü kazanmak veya şöhret sevdası için

en küçük bir menfaat için en aşağılık insanların

değil yalnız Allah rızası ve fazilet için çalışır.

ayağını öpecek derecede zillet gösterir.
Vahyin aydınlığına gözünü kapamış Yunan
ve Roma dehalarının ürünü olan materyalist

Yaratıcı ile barışık olmayan tek gözlü
felsefenin

şekillendirdiği

modern

zamanların

medeni toplumlarında sosyal hayatın;

felsefenin egosantrik (benmerkezci) tilmizi, bütün

a) Dayanak noktası “kuvvet”tir; hâlbuki

himmetini nefsanî istek ve arzularının ardından

kuvvetin özelliği başkasının hak ve hukukuna

koşmaya,

tecavüzdür, güçlünün zayıfı insafsızca ezmesidir.

mide

fabrikasının

ihtiyaçlarını

karşılamaya ve şehevi duygularını –haram helal
kaygısı taşımadan- tatmine hasretmektedir.

b) Hedefi "menfaat"tir; menfaatin özelliği
ise, her arzuya kâfi gelmediğinden tarafların aynı
menfaat üstünde boğuşmasıdır.
c) Yaşamın sürdürülmesi için temel kural
"mücadele"dir; oysa mücadelenin temel özelliği
çarpışmaktır. Batı kültürüne yerleşmiş “İnsan
insanın kurdudur” düşüncesinin temelinde bu
hastalıklı anlayış yatmaktadır.
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d) Bireyleri ve toplumları bir arada tutan

c) Yaşamın sürdürülmesi için temel kural

temel bağ "ırk merkezli menfî milliyet"tir; ırkçı ve

"mücadele" değil “yardımlaşma ve dayanışma”dır;

menfi milliyetçi anlayışın özelliği ise, kendi ırkını

bu ise bireylerin birbirleriyle ölümüne rekabete

veya milletini diğerlerinden üstün tutma ve

girişmelerini değil, bilakis birbirlerinin yardımına

yayılmacı bir anlayışla başka ırk veya milletleri

koşmalarını zorunlu kılar.

yutarak beslenmektir.

d) Bireyleri ve toplumları bir arada tutan

e) Bireylere ve topluma aşıladığı temel

temel bağ "ırk ve menfî milliyet" yerine “din, sınıf

anlayış "nefsin heves ve arzularını tatmin” ve

ve vatan bağı”dır; Aynı dini, sosyal sınıfı veya

“insanların

gün

vatan toprağını paylaşan bireyler birlik ve ittifak

geçen

için daha fazla alternatife sahip olurlar. İslam

toplumlarda, sahip olduğu hiçbir şeyden memnun

medeniyetinde “kan bağı” yerine “kulluk bağı”,

olmayan, tatminsiz, huzursuz, psikolojik sorunlarla

“vatan bağı” ve “sosyal sınıf bağı” esastır.

ihtiyaç

çoğaltmak”tır.

Bu

listesini
anlayış

her
ise

geçen
bahsi

boğuşan, sağlıksız “mutlu (!) azınlık”ları ve fakirlik

e) Bireylere ve topluma aşıladığı temel

ve sefaletin pençesinde yaşam mücadelesi veren

anlayış "nefsin heves ve arzularını gemlemek” ve

“mutsuz çoğunluk”ları ortaya çıkarmıştır. Özellikle

“sahip olduklarıyla mutlu olabilen, öteler buutlu,

ekonomik kriz dönemlerinde Batı’da yaşanan

diğerkâm, ruh ve kalp iklimi karmaşadan azade

toplumsal patlamaların temelinde bu fasit anlayış

bireyler yetiştirmek”tir. Bu anlayışın egemen

yatmaktadır.

olduğu toplumda; sahip olduğu her şeyden
memnun,

İnsanlığın

ebedi

saadetini

temin

etme

mütevekkil,

yetişecek,

ve mekânları kuşatan yol göstericiliğinde asırlarca

yaşatacaklardır.

İslam medeniyetinde ise, sosyal hayatın;
a) Dayanak noktası “kuvvet” değil “hak”tır,

dünyası

huzurlu,

başkasının dertleri ile dertlenen “kâmil insan”lar

misyonunu yüklenmiş ve Kur’anın tüm zamanları
fertlere ve toplumlara “fazıl medeniyet”i yaşatmış

iç

“fazıl

medeniyet”i

Burada

mukadder

gelmektedir:

“Hangi

isteriz?”

en

ve

oluşturacak
iki

sual

medeniyette

mühimi

ve

hatıra
yaşamak

“Vahyin

ışığıyla

hakkın temel özelliği her bireyin üzerinde ittifak

aydınlanmış fazıl medeniyeti postmodern çağda

etmesidir.

yeniden kurmak için bize düşen nedir?”

Kuvvetlinin

haklı

olmasına

bedel

haklının kuvvetli olmasıdır.
b) Hedefi "faziletli ve Yaratıcının rızasını esas
tutan bireyler yetiştirmek"tir; bu ise, toplumsal
yardımlaşma ve dayanışmanın kurumsallaştığı

Yeni
isteyenler,

bir
lütfen

“saadet
silkinip

asrı”nda
atalet

yaşamayı
ve

gaflet

uykusundan uyanalım.
Bugün değilse ne zaman?

toplumlarda gerçekleşebilir.

Hamiş:

Bu

yazı

Bediüzzaman

Said

Nursi’nin Sözler eserinin 12. Söz’ünden ilhamla
yazılmıştır.
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Bu Dünya

ebedi kalmak için yaratılmış bir menzil değildir.
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KUR’ANIN MADENCİLİKLE İLGİLİ YENİ KEŞFEDİLEN BİR MUCİZESİ
Doç.Dr.Halim CEVİZCİ
Tebliğe konu olan flotasyon, en önemli

ÖZET
Bu çalışmada, Kur’an’ın Madencilikle ilgili

cevher

zenginleştirme

yöntemlerinden

biridir.

yeni keşfedilen bir mu’cizesi ele alınmıştır. Biz

Metallerin yaklaşık 2/3’ü ve diğer endüstriyel

madencilerin piri, Hz.Davut (A.S.) ve Hz.Süleyman

hammaddelerin elde edilmesinde, flotasyondan

(A.S.)’dır. Peygamberler Allah’a asker olan rehber

yararlanılır.

insanlardır. Kur’anın 114 suresinden birinin adı

günkü teknik imkânların önemli bir bölümünden

demir anlamına gelen “Hadid” dir. Demir ve

mahrum kalırdı. Flotasyon insanoğlu tarafından

bakırın yerden çıkarılarak işlenmesi Kur’an’da

yaklaşık 150 yıldır kullanılmaktadır. Son derece

açıkça ifade edilmektedir. Demir, bakır, diğer

kritik

metaller ve endüstriyel hammaddelerin bugün

kullanmadan on üç asır önce Kur’an’da işaret

sahip olduğumuz teknolojide ne kadar önemli

edilmiştir. Çalışma, “Zaman ihtiyarlandıkça Kur’an

olduğu çok iyi bilinen bir konudur. Burada, bir

gençleşiyor, rumuzu tavazzuh ediyor” cümlesine

otomobilde yaklaşık 40, bir cep telefonunda

çok açık bir bilimsel örnek teşkil etmektedir.

Flotasyon

öneme

haiz

olmasaydı,

bu

insanlık

yönteme,

insanlar

yaklaşık 20 madenin kullanıldığını hatırlamalıyız.
Kur’an “Dağları zemininize kazık ve direk yaptım”
der (Nebe suresi 6-7). İnsanlar için çok önemli
madenlere hazinedarlık (Bakara, 29), gibi dağların
çok

önemli

faydaları

Kur’an’da

açıkça

anlatılmaktadır.
Rabbimizin bize ihsanı olan her tür nimet
gibi bir ihsan olan madenler de yeryüzünün
karnından biz madenciler tarafından temelde iki
yöntemle

(yer

altı

ve

yerüstü

(açık

ocak)

madenciliği ile) çıkarılır. Çıkarılan madenlere
yapılan ilk işlemlere ve/veya içindeki istenmeyen
maddelerden arındırılması işlemlerine Cevher
Hazırlama denilir.
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Kur’an “Dağları zemininize kazık ve direk

1.GİRİŞ

yaptım” der (Nebe suresi 6-7). İnsanlar için çok
Bu bildiride, Kur’anın madencilikle ilgili

önemli madenlere hazinedarlık (Bakara, 29), gibi

yeni keşfedilen bir mucizesi ele alınmıştır (Cevizci,

dağların çok önemli faydaları Kur’an’da açıkça

2017).

anlatılmaktadır.

Rabbimiz

peygamberleri,

insanoğluna

manevi rehber olmanın yanında, maddi olarak ta

İslamiyet’e göre nisap miktarı ölçülerinden

rehber etmiştir. Mesela, gemiciler Hz.Nuh’u (AS),

ikisi de altın ve gümüşe göre olan nisap miktarıdır.

saatçılar Hz.Yusuf’u (AS), terziler Hz.İdris’i (AS).

Yaklaşık 30 yıl önce; maddi bir zenginlik kriteri

pişdar ve üstad olarak kabul eder (Nursi, 2016).

belirlenmek istense, birçok insan şu kadar DM

Biz madencilerin piri ise Davud (AS) ve

(Deutce Mark= Alman markı) derdi. Enteresandır ki,

Süleyman (AS)’dır. Kur’an-ı kerimin her şeyinde

birkaç yıl sonra çok yaygın kullanılan DM (Alman

olduğu gibi, sûre isimlerinde de çok önemli

Markı) parası, tedavülden kalkmıştır. On dört asır

hikmetler bulunur. Bilindiği üzere, 114 sureden

önce konulan bir maddî ölçünün hala makul ve

birinin adı “Hadid” yani demirdir. Demir ve bakırın

geçerli bir ölçü olması o ölçüyü bir insanın

yerden çıkarılarak işlenmesi Kur’an’da açıkça ifade

koymadığı anlamına gelir. Çünkü bir ürünün fiyatı

edilmektedir.

diğer

arz ve talebe göre belirir. O zaman keşfedilemediği

madenlerin kazılarak çıkarılabilmesinde değişik

halde sonraki teknolojilerle keşfedilen çok sayıda

aşamalarda ekstra öneme haizdir. Demir, bakır,

maden mevcuttur. Altın ve gümüş yeryüzünde çok

diğer metaller ve endüstriyel hammaddelerin,

miktarda bulunsa idi teknoloji ile yeri bulunabilirdi

insanoğlunun bu günkü teknolojisindeki önemi o

ve

kadar açıktır ki, sözü uzatmaya gerek bırakmaz.

Dolaysıyla, bu gün mantıklı bir zenginlik kriteri

Küçük bir örnek vermek gerekirse, bir otomobil

olmazdı.

için 40; bir cep telefonu için 20 civarı maden

yeryüzünün yaratıcısı olup, yeryüzünün nelerden

kullanılmaktadır.

oluştuğunu bilen biri bu ölçüyü koyabilir. On dört

Bunun

yanında

demir,

böylece
Bir

fiyatı
insan

çok

daha

değil

de

düşük

olurdu.

insanların

ve

İnsanoğlu en yüksek seviyede, yaratılmış ve

asır önce böyle bir teknoloji bulunmuyordu. On

nimetlere mazhar edilmiştir (Tin Suresi). Aynı

dört asrı aşan bir zaman önce, bir insanın kendi

şekilde yerin karnında istiflenen madenler de

kendine (ne kadar zeki olursa olsun), bu gün bile

Allah’ın

madenciler

geçerli, maddi olarak makul bir zenginlik ölçüsü

tarafından temelde iki yöntemle çıkarılır: Yerüstü

(limit kriter) koyması mümkün değildir. Yani, 14

(açık ocak) ve yeraltı ocağı. Çıkarılan üründe önce

asır önce hem insanların kıyamete kadar hangi

istenen maddenin serbest hale gelmesi gerekir. Bir

eşyaya

başka deyişle önce ufalanır, yani kırma ve öğütme

kabuğunun içeriğini bilmeyen birisi, bu ölçüyü

işlemleri

koyamaz. 14 asır önce böyle bir teknoloji mevcut

bir

lütfudur.

yapılır.

Madenler,

Ayırma

yöntemine

göre

değişmekle beraber, genellikle un gibi bir boyuta
getirilir.

Sonrasında,

istenen

ve

istenmeyen

minerallerin ayrılması işlemine geçilir. Bildiri
konusu tam olarak “Cevher Hazırlama” dediğimiz
Maden

Mühendisliğinin

iki

dalından birinin çalışma alanıdır.
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anabilim
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ne

kadar
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Bu,

2. FLOTASYON NEDİR?

genellikle

havanın

pulp

(toz

boyutundaki mineralleri içeren çamurumsu yapı)
Flotasyonun kelime anlamı su üzerinde

içinde

kabarcıklar

süreçleri içinde minerallerin yüzey/ara yüzey

susevmez yapılan (veya fıtrî olarak susevmez

özelliklerinden yararlanılarak, değerli mineralleri,

yapıda

değersiz minerallerden (gang) ayırmak amacıyla,

kabarcıkları ile karşılaştıklarında, bu özellikleri

yaygın

nedeniyle onlara yapışırlar ve köpük bölgesine

kullanılan

zenginleştirme

yöntemlerinden biridir (Çilek, 2009). Metallerin

mineraller

görüldüğü

ile

gerçekleştirilir.

olarak

1’de

dağılması

durma, yüzdürme demektir. Cevher hazırlama

olan)

Şekil

halinde

pulp

içinde

gibi,
hava

yükselirler.

yaklaşık 2/3’ü ve diğer endüstriyel hammaddelerin
kayaçlardan

kazanılmasında,

flotasyondan

yararlanılır.
Flotasyonu özet olarak ifade edersek; kayaca
göre farklı boyutta, olmak üzere, ilk olarak,
minerallerin birbirinden serbestleşmesi için, kırma
öğütme işlemleri yapılır (genellikle 200 mikrondan
küçük boyuta). Çoğunlukla su kullanılarak yapılan
bu işlemlerde, mineral yüzeyleri, su ve içindeki pek
çok iyonla etkileşime girmeye başlar. Mineraller su
ile karıştırıldığında çamurumsu yapıda iken, her
bir mineral yüzeyinin elektriksel yükü, içinde
bulunduğu çözeltinin içerdiği iyonların ve minerali
oluşturan

elementlerin

birbiriyle

olan

etkileşimlerinin bir sonucu olarak, bir diğer
mineralin yüzeyi ile elektriksel yük açısından
farklılaşabilir veya farklılaştırılabilir (Çilek, 2009).
Bu amaç için, flotasyon hücrelerinde değişik
kimyasal reaktifler kullanılır.
Bu

işlem

sonucunda,

önceden

kararlaştırılarak seçilmiş olan bir mineralin yüzeyi,
uygun

kimyasallar

kullanılarak

hidrofobik

(susevmez) hale getirilir. Kullanılan kimyasallar
sadece hedef minerali susevmez hale getirdiği için,
bu

mineralin

beraberinde

bulunan

diğer

mineraller (çoğunlukla değersiz) ise suseven
(hidrofillik)

özelliktedir.

Böylece,

bir

cevheri

oluşturan değerli mineral ve değersiz mineral/
mineraller yüzey özelliği farkı oluşturulmuş olur.
Bu aşamadan sonra yapılması gereken ise, uygun
bir mekanizma kullanarak susevmez yapılan
mineralleri suseven minerallerden ayırmaktır
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Şekil

1.

Flotasyon

sırasında

susevmez

minerallerin üzerine yapıştıkları hava kabarcığı ile
birlikte köpük bölgesine yükselişi (Çilek, 2009).
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Flotasyon hücresindeki köpük bölgesinde

3. FLOTASYONUN TARİHÇESİ

yeterince biriktikten sonra taşarak alınan köpük
(mineral yüklü kabarcıklar) flotasyon konsantresini

Flotasyon terimi, başlangıçta sudan ağır

yani istenen ürün bakımından zengin ayrılmış

olan minerallerin su yüzeyinde yüzmesini ifade

ürünü (daha yüksek oranda değerli madde içeren

etmek için kullanıldı. Flotasyonda ilk çalışmalar,

ürün)

yağ-su

oluşturur

(Şekil

2).

Böylece

mevcut

arayüzeyinde

katıların

toplanması

hammadde ikiye ayrılmış olur. Bir başka deyişle,

doğrultusunda oldu (Atak, 1990). Pulp içine gaz

flotasyon, çok ince tane boyutunda birbirinden

gönderilmesi ilk defa 1877 yılında Almanya’da

ayrılan

Bessel kardeşler tarafından denendi. Aynı usul,

ve

başka

(ucuz,

basit)

yöntemlerle

zenginleştirilemeyen cevherlere uygulanan bir

İngiltere

yöntemidir. Flotasyonla ilgili, hem geçmişte hem

karbonat ve sülfürlerin flotasyonunda tatbik edildi.

günümüzde, ulusal ve uluslararası çok ciddi

İngiliz Elmore tarafından (1904), suyun elektrolizi

araştırmalar devam etmektedir. Cevher hazırlama

ile elde edilen gazların kullanılması teklif edildiyse

Anabilim dalının en önemli çalışma konusu

de, endüstriyel ölçüde tatbik edilmedi. Vakumla

olduğunu söyleyebiliriz. Flotasyon ile ilgili detay

gaz kabarcıklarının elde edilmesi yine 1904 yılında

konular ele alınmamıştır. Detaylı bilgi için Çilek

Elmore tarafından bulundu ve endüstride başarı

(2009), Atak (1990) vb. ulusal ve uluslararası

kazandı. Bu usul bugün dahi kullanılmaktadır

kaynaklara müracaat edilebilir.

(Atak, 1990). Çok sayıda araştırmacının çalışmasıyla
gelişen

ve

Amerika’da

flotasyon,

halen

yeniden

de

bulunarak

üzerinde

geniş

araştırmaların devam ettiği önemli bir çalışma
alanıdır.
4. RA’D SURESİNİN 17.AYETİ
Ra’d

Kur’an-ı

Kerimin

13.

suresidir.

Yaratanın, celalinin tecellilerinden biri olan gök
gürlemesi

anlamına

gelmektedir.

Şimşek

ve

yıldırımlarda muazzam bir elektrik bulunmaktadır.
Kur’an-ı Kerim, bu elektrikten yararlanmamızı da
ima etmektedir. Ra’d Suresinin 17. ayeti, mealen

Şekil 2. Labaratuvar tip bir flotasyon
makinesinde flotasyon

şöyledir:
1. (Elmalılı Hamdi Yazır

Kur’an-ı Kerim

Meali)“ Yukarıdan bir su indirdi de vâdiler kendi
miktarınca seyl oldu, seyl de yüze çıkan bir köpük
yüklendi, bir ziynet veya bir meta' yapmak için
ateşte üzerini körükledikleri madenlerden de onun
gibi bir köpük vardır, İşte Allah, hakkile batılı böyle
çarpıştırır, ammâ köpük atılır gider, nâsa menfeati
olan ise Arzda kalır, işte Allah, emsali böyle
darbeder”.
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2. (Ömer Nasuhi Bilmen Kur’an-ı Kerim Meali)“

SONUÇ

Gökten bir su indirdi de dereler kendi miktarlarınca
sel olup cereyana başladı. Sel de hemen kendi

Kur’an inananlara, peygamberleri manevi

üzerine yükselen bir köpüğü yüklendi ve bir ziynet

alanlarda olduğu gibi, maddî alanlarda da rehber

veya

üzerlerine

olarak takdim etmiştir (Nursi, 2016). İnsanların

körükledikleri madenlerden de onun gibi bir köpük

teknik olarak ilerlemesine de örnek ve teşvikler

meydana gelir. İşte Allah Teâlâ hak ile bâtılı böyle

yapmıştır. Kur’an’da çok sayıda önemli bilimsel

temsil buyurur. İmdi o köpük müzmahil olarak

gelişmeler için ipucu ve/veya teşvikler mevcuttur.

gidiverir, nâsa fâide veren şey ise artık yerde sabit

Bunlardan biri, bu makaleye konu olan (Ra’d

olarak kalır. İşte Allah Teâlâ böylece misaller irad

suresinin 17. Ayeti)’nin flotasyona işaretidir. Köpük

buyurur.”.

yardımıyla su seven ve hava seven olarak

bir

meta

yapmak

talebiyle

Ayette faydalı ve faydasız şeylerin köpükle

minerallerin

birbirinden

ayrılması

ve

ayrılması açıkça ifade edilmiştir. Ayette köpük

saflaştırılması temelinde fonksiyona sahip bir

(zebed) ibaresi üç kez geçmiştir. Ayrıca maden

cevher zenginleştirme işlemi olan flotasyona;

ibaresi de ayet de açıkça yer almaktadır. Bunun

insanlar tarafından kullanılmadan 13 asır önce

yanında değerli değersiz madenlerin köpükle

Kur’an-ı Kerim’de işaret edilmiştir. Benzer şekilde,

ayrılması da ayette ifade edilmiştir. İnsanlar bu

Kur’an’da

yöntemi

ergitilerek kullanılmasına vb. çok sayıda teknik

(flotasyonu)

yaklaşık

150

yıldır

kullanmaktadır. Kur’an bunu insanlar kullanmadan
13 asır önce ima etmiştir.
Ayetin flotasyona net olarak işaret etmediği

Davut

(A.S.)

tarafından

demirin

gelişmelere işaret ve teşvik yapılmıştır.
Bildiri konusu, şu cümle ile çok güzel
özetlenmiştir:

“Zaman

ihtiyarlandıkça

Kur’an

iddia edilebilir. Ancak, din bir imtihandır. Akla kapı

gençleşiyor, rumuzu tavazzuh ediyor” (Nursi,

açmak ihtiyarı elden almamak esastır. Ayrıca,

2016b). Çalışma, bahsi geçen güzel cümle için açık

Kur’anın nazil olduğu, dönemdeki mü’minler için de

bir bilimsel örnek teşkil etmektedir. Benzeri

akla ters olmayacak bir üslupla konu ifade

alanlarda yapılacak bilimsel çalışmalarda Kur’anın

edilmiştir.

zamanla

gençleşmesi

örneklerinin

ortaya

konulması muhtemeldir ve üzerinde çalışılması
büyük önem arzetmektedir.
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DERS KİTAPLARI ALLAH'I TANITIYOR MU ?
Cihat YAŞAROĞLU
Her birimiz, ders kitapları ile ilgili kendimize

Akademisyen ve öğretmenlerden oluşan ve

şu soruları sorabiliriz: Dünyada bilgi kaynağı

Yaratılış görüşüne uygun ders kitabı ya da

olarak sadece mevcut ders kitapları olsa idi acaba

yardımcı kaynak yazımında gönüllü olarak çalışan

bu kitaplarla Yaratıcıyı tanıma fırsatımız olur

bir grupla yapılan görüşmeler, bu düşüncesinin

muydu? Ya da ders kitaplarından edindiğimiz

ders kitaplarına nasıl yansıması gerektiği ile ilgili

içerik bize bir yaratıcıyı tarif ediyor mu?

önemli ipuçlarını vermektedir.

Bu sorulara evet cevabını vermek çok zor

Uzmanlara göre en temelde ders kitapları

olsa gerek. Çünkü mevcut ders kitapları birkaç

bir yaratıcıdan bahsetmeli, olayların bir sahibinin

yüzyıllık bir dönemin eseri olarak olaylara daha

olduğu fikrini öğrenciye aktarmalıdır. Bu haliyle

seküler yaklaşmakta, dini alana ait bilgi, duygu ve

faili belli olmayan, gizlenmiş bir fiil yerine,

değerleri de ilahiyat alanına havale etmektedir.

yaratıcısı belli olan, bir veya birden fazla gayeye

Baskın olan bu yaklaşıma göre ders kitaplarının

matuf, anlam dolu bir dünya tasavvuru öğrenciye

muhteviyatının “din” alanına girmemesine de

sunulabilir. Bu gerekçe, ders kitaplarının neden

dikkat edilmektedir. Bizde ve dünyada ders

yaratılış fikrine uygun yazılması gerektiğini de

kitaplarının seküler bir bakış açısı ile yazıldığını

açıklamaktadır.

daha önceki incelemeler açık bir şekilde ortaya

Yine

uzmanlar;

yağmurun

yağması,

koymaktadır. Dini alanla ilişkilendirilen bilgi ve

güneşin dönmesi ve benzeri hadiselerin hem ders

malumat bilim dışı kabul edilebilmektedir.

kitaplarında hem de kutsal metinlerde geçtiğini

Ancak ders kitabı içeriğinin bize Yaratıcıyı

belirtmektedirler. Oysa olayların sunuş biçimi,

tanıtacak şekilde yazımı elbette ki mümkündür.

kaynağına göre farklılaşmaktadır. Örneğin hem

Öğrencilerimizin istifadesine sunulacak olan ders

Kur’an hem de bir fen kitabı, güneşin döndüğü

kitapları ve benzeri kaynaklar, materyalist bir

bilgisini verir. Ancak fen kitapları bu hadiseyi kendi

bakış açısının dışına çıkılarak da yazılabilir ve

başına bir fiilmiş gibi sunarken Kuran ise hadisenin

yazılmalıdır

Kongresine

tesadüfi ya da kendiliğinden olmadığını, Aziz ve

sunduğumuz “Yaratılış Bakış Açısı İle Ders Kitabı

Alim olan bir yaratıcının takdiri ile olduğunu ifade

Nasıl

Uzman

etmektedir. Yani fiil varsa fail de vardır. Görüşme

Görüşlerinin İncelenmesi” tebliğinde bu konuda

yapılan uzmanlar, bu bakış açısının ders kitaplarına

uzman görüşlerine başvuruldu.

yansıması

da.

Yazılır?:

5.
Temel

Yaratılış
İlkeler

İçin

gerektiğini

düşünmektedirler.

Yine

uzmanlar, ders kitapları, öğrencinin hem aklına
hem de gönlüne hitap edecek şekilde yazılması
gerektiği görüşlerini belirtmektedirler.

Bu yazı 21 Ekim 2021 tarihinde Yeni Akit
Gazetesinde yayımlanmıştır.
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