BİLİM VE SEVGİ
Prof. Dr. Mustafa TEMİZ
29.01.2020

Bâzı
ilim ve bilim adamları,
“ilim” kelimesinin,
“bilim” kelimesinden daha kapsamlı
olduğu
görüşünde haklıdırlar.
Bu günkü anlamıyla
“canavarlaşmayı” da doğuran
“bilim”,
İslâmî kaynakların
“hikmet”, “beceri” ya da “mahâret” olarak bahsettikleri
kelimeleri anımsatmaktadır,
o kadar…
Diğer taraftan
hikmeti temel bir kavram kabul eden
“ilim”,
bilimi de kapsadığı gibi,
Allah’a (CC) îmanı ve
sevgiyi de içerir.
Dolayısıyla
bu,
bilimin
sevgiden tecrit edilmiş olduğu
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anlamına da
gelmez.
Çünkü sevgi,
ilmin bütün kavram ve şûbelerine
gravitasyona (yerçekimine) benzer bir şekilde
nüfûz etmiştir.
Bu bakımdan sevgi,
evrendeki güçlerin belki,
en
büyüğüdür.
İnsanoğlunu uzaya taşıyan,
Ay'a götüren beceri,
teknoloji denen bilimin bir zaferidir.
Nitekim
Ay'da
ilk
yürüyen astronotlardan
Jamer Irwing'in,
"Tanrı
bizim için
çok
özel bir gezegen yaratmış…”
“Bizim için
özel bir sevgisi var.”
“Bunu özellikle Ay'da hissettim..."
şeklindeki sözleriyle,
ilmin
ulaştığı o heyecanlı anda bile
ilk defâ

3

sevgiyi dile getirmesi
yersiz değildir.
Bu
sözlerde
sevgi ile birlikte
tek Rab olan Allah'ı da
zikretmesi,
O'nun sıfatı olan
"ilim" ile
sevginin iç içe olduğunu,
her
ilmî başarının
sevgiyi
berâberinde sürüklediğini
îmâ
etmesi bakımından da,
oldukça anlamlıdır.
Ne ile meşgul olunursa olunsun,
sevgiden mahrum olan,
sevgiden nasibi olmayan bir kimseyi ve
hattâ bir hayvanı tahayyül bile etmek
sun'i
bir davranış olsa
gerektir.
Fizik kitapları,
her
tâneciğe
bir dalganın eşlik ettiğini
söyler.
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Bunun gibi,
ilim kapsamına giren
her bilime, her işe, her gâyrete de
bir
sevgi
eşlik etmelidir!
Acabâ ediyor mu?
Acabâ
her bilim adamı, her sanâtkâr, her iş erbâbı
görevini yaparken
sevgi ve hoşgörü antenlerini
çalıştırıyor mu?
Bu günkü
uzay ve bilgisayar çağında
insanlığın
hak ve hukûku, düşünce, din ve vicdan özgürlükleri
konusunda
yeri geldiğinde
kraldan
daha kralcı kesilenlerin,
bâzen çok basit ve
seviyesiz konularla uğraştıklarını
gördükçe
şaşırmamak elden gelmiyor.
Bu
çifte standart ya da poli standart sergileyenlerin,
şu
modern dünyâmızda bile
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temel haklar ve
bilim seviyeleri konusunda
gerekli
olgunluğa sâhip olamadıklarını
düşünmek
bize zor geliyor.
Bu tür
tutarsız, samîmiyetsiz, akla ve bilime ters düşen
olguları,
özlenen özgürlük ve
bilimsel olgunluk atmosferinin
çok
uzaklarda kaldığını gösteren
üzücü
Orta Çağ kalıntılarından
öteye geçemediğini
sık sık
vukûbulan olaylarda gözlemenin
üzüntüsünü taşıyoruz.
Sevgi ve hoşgörüden yoksun davranış ve olgular,
demokrâsi ve insan haklarını
sırf
kendi ve kendi yandaşları için
düşündüklerini delillendiren
akla, mantığa ve bilime ters düşen davranışlar,
olgunluğa ulaşamamış,
modern ve hür düşünceye şeklen adapte olmuş,
medeniyet yoluna düşmüş
engeller
olarak algılanmalıdırlar!
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Kişilerin
şusuyla-busuyla uğraşanlar,
mantık ve bilimin
ışığından
mahrum olanlar,
bilime atfedilen değer ve kıymeti
insafsızca
tahrip etmekte,
sevgi kavramından yoksun
robotik bir ortamın
soğuk
atmosferini hazırlamaktadırlar.
Bu tipler,
herkesin
kendi
seviyelerine inmesini istedikleri hâlde,
kimsenin
kendi
seviyelerine çıkmasını istemezler;
kendi ve yandaşlarının
temel hak ve hürriyetlerden
faydalanmasını istedikleri hâlde,
kendilerine karşı gördükleri kimselerin
bu
temel hak ve demokratik özgürlüklerden
faydalanmalarına
tahammül edemezler.
Bütün bunların temelinde
bilimsel bir cehâlet ve
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insanlık
sevgisinin noksanlığı yatmaktadır.
Sevgi ve hoşgörünün
en çok
bilim yuvalarında
arz-ı endam etmesini beklerken,
bâzen
bunun
tam tersi ile karşılaşmanın,
bu
kutsal
bilim uvânını kullanan
olay kahramanlarının,
bilimin bir nevî gıdâsı sayılan
sevgi ve hoşgörüyü dinamitlemeleriyle,
onların
aslında
ilmin giriş kapısına bile yaklaşamadıklarının
açık ve
sarih olarak
belgelerini sergilemesi,
sevginin
metodik bir şekilde
gönüllerden
kazınışının ifâdesidir.
Sevgi,
ilim ruhûnun gıdasıdır.
Gıdasını sevgiden alamayan
ne bilim, ne hikmet ve ne de sanât,
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tam ve noksansız bir tanıma kavuşamaz.
Sevgiyi dışlayan
her bilim,
ruhsuz, kuru ve robotik bir kavramdan öteye geçemez.
Sevgi,
ilkbaharda yeşeren
ağaçların
kılcal damarlarında yürüyen su gibidir.
Bu su,
ağaçta
nasıl
yaprak ve rengarenk çiçeklerin açma sebebi ise,
sevgi de
bilim çiçeklerinin, bilim harikalarının sebebidir.
İlimde ve teknolojide geri kalışımız,
belki de,
sevgi ve sevmeyi
henüz
tam mânasıyla
beceremeyişimizdendir.
Sevgiyi
bilimden sıyırarak,
bilim ve sanâtı kuru bir ağaca çevirmenin
dahşetini
idrak edememek ne bedbahtlıktır,
bir bilseniz!
Ne yazık ki
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Eski Türkiye’de
bu
bedbahtlığı,
şahsım ve çocuklarım dâhil,
bütün
inançlı Müslümanlara
çok
feci olarak yaşattı,
bu
İnönü Zihniyetliler…

