GERÇEK VE İLMÎ BİRİKİM
Millî birikimler,
millî mantıkları, millî mantıklar da
millî kültürleri biçimlendiriler.
İçinde bulunduğumuz, 21. yüzyılda,
en gerçekçi, millî birikim, İslâmi îtikat ve Ehl-i Sünnet
yoluyla oluşan, birikimdir. Bu İslâmî (Millî) Birikim, İslâmî (Millî) Mantığı,
İslâmî (Millî) Mantık da, İslâmî Kültürümüzü şekillendirmektedir.
İslâmî îtikat ve
Ehl-i Sünnet‟e dayalı olan,
Milletimiz‟in, Millî Birikimi, bilim
denilen, Maddî Birikimi ve İlim Birikimi’nden
meydan gelmektedir. Milletimiz‟in Maddî Birikimi ve
İlim Birikimi, en gerçekçi unsurlardan oluşmaktadır.
Lâik ve dünyâlaşan
milletlerde, İlim Birikimi‟nin mânevî
unsurunun olmaması, onların en önemli, insanlık
dışı tarafıdır. Bu nedenle, lâik ve dünyâlaşan milletlerin millî
birikimleri, eksik birer millî mantık, her bir millî mantık ise, her bir eksik
millî kültüre sebep olmaktadır.
Sonuç olarak diyebiliriz ki
içinde bulunduğumuz, şu 21. yüzyılda, en
gerçekçi kültür, bizim Kültürümüz‟dür.
Sizin anlayacağınız,
en gerçek İlmî Birikimimiz, kusursuz,
Kültürümüz‟ün esâsını oluşturmaktadır.

ProfΩ. Dr. Mustafa TEMİZ
15.11.2017

Giriş
Gerçeği yakalamak için, yapılacak işlerden birincisi, gerçek bir ilim
birikimine sâhip olmak; ikincisi, deney ve gözlemi iyi kullanmak; üçüncüsü
ise, akıl vâsıtasıyla elde edilen, ilmî sonuç ve delilleri, oluşan mantık
kurallarıyla, inceleyerek karar vermektir.
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. Pdf dosyalarında sayfa sonlarındaki pdf, html uzantılı ve diğer adresler tıklandığında, internetteki bu
ilgili yazılara ânında ulaşılabilir.

Yazar, particilik taassubunu reddeder, Türkiye Gemisi’nin batmamasının garantisinin, İslâmî istikâmet
doğrultusundaki çalış-malarda olduğuna inanır ve bu nedenle İslâmî istikâmeti benimseyenlerin tarafındadır. Yazar
hakkında daha fazla bilgilenmek isteyenler, aşağıdaki internet adresini tıklayabilirler:
http://mtemiz.com/bilim/BHB%20GEÇTİ%20(Yalnızca%20çocuksuz%2031.07.2015).pdf
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Gerçek (Hak)
Ve Gerçekdış (Bâtıl)
Mutlak olarak değişmeyen, fikir, şey ya da olaya hak (gerçek) denir.
Yâni gerçek, “fikir, şey ya da olayın bizzat kendisidir”, kesin ve Allah’ın
(CC) şâhitliğinde olan bilgidir ya da hakkın (olayın doğruluğunun) kendine
olan şâhitliğidir.
Gerçek, hiç değişmez. Gerçek, teorik olarak, Evren’in ilk yaratılışında ne ise, şimdi de odur1.
İslâm, sırf gerçeklere dayanır. Kur’an, bir gerçekler yumağı ve her
bir kelimesi ise, dipsiz anlamlar kuyusu gibidir. Bu nedenle Dinimiz İslâm
Ve Kültürümüz, din ve kültürler arasında insan fıtratına en uygun olanıdır.
İslâm’da Allah’ın (CC) sıfat isimlerinden birisi de, Hak kelimesidir.
Bunun karşıtı ise bâtıl’dır. Hak kelimesi, „varlığı hiç değişmeden duran...’
anlamındadır ki biz bunu, Türkçe‟de doğru, Türkçe’deki bilim dilinde ise,
gerçek diye tanımlıyoruz. Bu nedenle gerçeklerin en yücesi (Yüce Gerçek),
Allâhü Teâlâ ya da Hak Teâlâ‟dır.
Hak kelimesinin zıddı. bâtıl kelimesidir. Bu nedenle bâtıl kelimesi,
Türkçe‟de yanlış anlamında, Türkçe’deki bilim dilinde ise, gerçekdışı anlamındadır.
Akıl ve Mantık
Akıl, Allah‟ın (CC) insanlar için, beyni çalıştırarak, ruh ve kalbin cevheri içinde yarattığı, duyu organları ile bile duyulamayan, şeyleri anlayabilme özelliğine sâhip olan, mânevî bir nûr ve bir nîmettir.
Başka bir açıdan, mantık, gerçeği (hakkı, hakîkati) ararken, vâsıta ile
delil arasındaki tutarlılığa âit zihnî işlemlere ilişkin geçişlerdir. Mevcut ilmî
birikimin kalitesine bağlı olarak, bu geçişlerin hangilerinin doğru ve hangi

CC kısaltması, “Celle Celâlühû - O‟nun şânı çok yücedir.” demektir.
Temiz, M., Gerçekler mi Geliyor?, Alındığı İnternet Elektronik Adresi,
http://gayalo.net/dosyalar/GERÇEKLER%20Mİ%20%20GELİYOR.pdf YA DA
http://mtemiz.pau.edu.tr/bilim/GERÇEKLER%20Mİ%20%20GELİYOR.doc YA DA
http://mtemiz.pau.edu.tr/bilim/GERÇEKLER%20Mİ%20%20GELİYOR.pdf YA DA
http://gayalo.net/dosyalar/GERÇEKLER%20Mİ%20%20GELİYOR.doc, En Son Erişim Târihi: 6.01.2013.

CC kısaltması, “Celle Celâlühû - O‟nun şânı çok yücedir.” demektir.
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lerinin yanlış yola çıktığını görerek, analiz edip değerlendiren ve sonucu bir
rapor olarak sunan ya da sunacak olan, tek meleke, akıldır.
Mantığın (intikalin-geçişin) üç çeşidinden, özellikle, bir tânesi, bütün
ilimlerin her birinin fiilî uygulamasının yapıldığı, bir karşılaştırmadır. Bu
karşılaştırma, tümden gelim olarak bilinen, çoğuldan tekile, bir cinsten bir
türe ya da bir türden bir ferde geçiş şeklindeki sürecin adıdır.
Diğer taraftan, duyu organlarıyla duyulan, bir eserden, onun hissedilemeyen müessirine (sebebine ya da yapanına) geçiş, akıl ve mantık sâyesinde,
mümkün olabilmektedir.
Aklın gerçek sonuçlara varabilmesi, akıl sâhibinin mevcut ilmî birikim
çerçevsinde, beyninde canlanan, tasavvurları, düşünceleri, arzûları seçip,
mantık kurallarına göre, eşyâ ve hâdiseler arasındaki, müşterek, noktaları
bulup, tespit ve tahlil etmesiyle olur / olmaktadır.
Bu bakımdan, görüyorsunuz, akıl, Allah‟ın (CC) yarattığı gerçekleri,
ilmî birikim potansiyeline bağlı olarak, mantık kurallarına göre (mantığın
aracılığyla), bulma vâsıtasıdır.
Fakat soruların doğru cevaplarının bulunması, öyle kolay olmadığı için,
hayatta hatâlardan pek kurtulamıyoruz.
İlmî Birikim
Aklın görevi, akıl yürütüp düşünmek, değerlendirme yapıp, mevcut bilgi
ve inanç birikimine göre, sonuç çıkarmaktır. Akıl, sebeplerle sebeplerin meydana getirdiği sonuçlar arasındaki ilgiyi anlayarak (idrak ederek), eserden
müessire (örneğin, sanat eserinden o eseri yapana) veyâ müessirden esere
(meselâ, sanat eserini yapandan yaptığı esere) ya da müessirin (eseri yapanın)
iki eserinin birinden bir diğerine intikal (geçiş) yapar. Aklın bu geçişine
(intikâline) mantık denir.
Mantığın kusursuz kurulabilmesi, mantık sâhibinin, maddî ve mânevî
bilgi birikimi ile orantılıdır. Bilgi birikiminin temel prensibi, okumaktır. Bu
nedenle, İslâm Ve Kültürümüz’ün “oku€” emri ile başlaması, bu hükmün isâbetli oluşunun başka bir delîlidir.
€

Alâk Sûresi, âyet 1: “Yaratan Rab‟binin adıyla oku!”
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Bununla berâber, okumanın açınımından olmak üzere, maddî birikim
olarak sayabileceğimiz, tahsil yapmanın yanında; bunların asıl tuzu-biberi
olan, hayâtî başka hususlar da vardır. Bunlar da, mânevî birikim olarak, İslâmî Ve Kültürel Eğitim ve / veyâ hayât mücâdelesinde karşılaşılan güçlükler, sıkıntılar, sabırlar ve bunlardan çıkarılan, derslerin tümüdür. Bütün
bu sayılanların her biri, insandaki birikim kaynaklarındandır. İşte mâddî ve
mânevî olan, bütün bu birikimlerin tümüne birden, İlim Birikimi veyâ İlmî
Birikim demek mümkündür.
Sonuç
Milletlerin millî mantıkları vardır. Bu millî matıklar, milletlerin millî
kültürlerinin bir çeşit temel çatısı gibidir. Benzer şekilde, milletlerin millî
mantıkları ise, o milletlerin millî birikimlerine bağlıdır.
Özetlemek gerekirse; millî birikimler, millî mantıkların, millî mantıklar da millî kültürlerin, özel, esaslarını biçimlendiriler.
İçinde bulunduğumuz, 21. yüzyılda, dünyâda en gerçekçi, millî birikim, İslâmi îtikat ve Ehl-i Sünnet yoluyla oluşan, birikimdir. Bu İslâmî
(Millî) Birikim, İslâmî (Millî) Mantığın özelliğini, İslâmî (Millî) Mantık da,
İslâmî Kültürümüzün özelliğini şekillendirmektedir.
İslâmî îtikat ve Ehl-i Sünnet’e dayalı olan, Milletimiz’in, Millî Birikimi, bilim denilen, Maddî Birikimi ile İlim Birikimi’nden meydan gelmektedir. Milletimiz‟in bu Maddî Birikimi ve İlim Birikimi, en gerçekçi unsurlardan oluşmaktadır.
Lâik ve dünyâlaşan milletlerde, İlim Birikimi’nin mânevî unsurunun
olmaması, onların en önemli, insanlık dışı tarafıdır. Bu nedenle, lâik ve dünyâlaşan milletlerin millî birikimleri, eksik birer millî mantığa, her bir millî
mantık ise, eksikli her bir millî kültüre sebep olmaktadır.
Sonuç olarak diyebiliriz ki, içinde bulunduğumuz, şu 21. yüzyılda, en
gerçekçi kültür, bizim Kültürümüz’dür.
Sizin anlayacağınız, en gerçek İlmî Birikimimiz, kusursuz, Kültürümüz’ün esâsını oluşturmaktadır ki, bu 21. yüzyılda eşsiz bir kültürdür.

4
GERÇEK VE İLMÎ BİRİKİM
Prof. Dr. Mustafa TEMİZ

