HİÇ UTANMIYOR MUSUN, SEN?
Şimdi böyle hâlinler gibi,
yine de yüzsüzlüğünü ya da ikiyüzlülüğünü
sürdürmede kararlıysan, biliyorum, bu hâlinlerde
çokça görüldüğü gibi, senin de biçimine ve yüzüne tükürdükçe,
sen de „rahmet yağıyor‟ diyeceksin! Ama buna rağmen, yine de son kez, sözün
gücüne inanan, bir bilim adamı ve yazar olarak, şunu da söylemeden geçemeyeceğim:
Ne, bilime ve insanlığa saygı
duyup, bulunduğun çağa uyuyorsun; ne, kendine
uygun bir yeri arıyorsun; ne susuyorsun; buna karşılık, hiç
durmadan yine, ‘bilim, bilim…’ diyerek, gerçekte, çeşitli ‘filimler’ çeviriyorsun!
Hiç utanmıyor musun sen?
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Hayatım boyunca, başörtüsü gibi, dinî konularda çözemediğim bir şey
var.
Başörtüsünün, gerçekten, Memleket ve Millet menfaati konusunda, doğru ya da yanlış, zararlı olduğuna, samîmi olarak, inanmış kimselere bir diyeceğim yok…
Bu kişilerle konuşulabilir ya da bu kişilerin yersiz korkuları, komplekssiz oldukları için, giderilebilir.
Fakat öyleleri var ki, yeri geldiğinde, bilimi göklere çıkarıyorlar, bütün
çözümleri, bilimin getireceğinden bahsediyorlar, „bilim tapınağına‟ taparcasına, „bilimle yatıyor, bilimle kalkıyorlar‟ fakat sıra İslâm‟a, İslâmî konulara geldiğinde, işte o zaman orada hemen, bilim unutuluyor, hiç akla getirilmiyor.
Öyle oluyor ki, bunlar, çoğu konuşmalarında, ilimden, bilimden bahsediyorlar fakat bunların dinî konulardaki uygulamalarına bakıyorsunuz, o zaΩ
. Dosyalarda sayfa sonlarındaki pdf, html uzantılı ve diğer adresler tıklandığında, internetteki bu ilgili
yazılara ânında ulaşı-labilir.

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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man, bunların ne ilimle, ne de bilimle, uzaktan yakından, hiç alâkaları olmayan, özel şeyler (kanaatler) olduğunu görüyorsunuz.
İşte, bu gibi durumlar, beni çok etkiliyor / etkilemektedir. Böyle durumlarla karşılaştığımda aklıma hemen, „ilim, bilim, filim‟ tekerlemesi geliyor. Bu tekerlemeyi akılımdan bir türlü çıkaramıyorum.
„İlim‟ kelimesi, yalnızca, bizim Kültürümüz‟ün malıdır, Allah‟ın (CC)
sıfatlarından birinin Türkçe telaffuzundan ibârtettir.
Bugün aklî ilimleri, daha ziyâde, „bilim‟ kelimesi ile telaffuz ediyoruz.
Naklî ilimler ise, „ilim‟ adıyla da telaffuz edilen, vahiy kaynaklıdır.
Batılıların lügatlarında „ilim‟ kelimesinin karşılığı yoktur; „logos‟ ya da
„science‟ olarak sâdece bilim (fen) kelimesinin karşılığı vardır.
“Vahiy konusu”, İslâm‟ı incelemiş bir bilim adamı olarak, asıl konumun dışında kalıyor. Ama şu anda, bilim konusunda, birkaç sözümün olacağına inanıyorum…
Pozitif ilimler de denilen, aklî ilimler ya da bilim, metot olarak, ölçme,
deney, gözlem ve yoruma dayanmaktadır. Yorum, yapılan ölçme, deney ve
gözlemden çıkarılan (varılan) sonucun açıklamasıdır (ifâdesidir). Arasıra
yapılan şu kamuoyu yoklamaları da, pozitif bilimin bir cinsi sayılabilir.
Bu nedenle bir tanım olarak, bilimi:
„Yalnızca sözle ifâde edilebilen vahiy gibi gerçeklerin, gerçekliklerinin,
akıl ve mantığın yardımıyla, insanın beş duyu organlarından biri ya da birkaçı tarafından somut olarak algılanması“ şeklinde târif etmek mümkündür.
Öyle zannediyorum ki, sizin de dikkatinizi mutlaka çekmiş olmalı: Hiç
ilgileri olmayan kimselerin bile, İslâmî konularda, bir müftü ya da diyânet
reisi gibi, konuştuklarını görüyoruz.
Objektif düşünen, kendilerini aşmış bütün insanlar, böyle saplantılara
kapılanların, böyle yanlış davranışlar sergilemelerinin, oldukça çok, üzüntüsünü duymaktadırlar. Ama ne yazı ki, bu üzüntü hiç fayda vermiyor!
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Ortalık, bomboş ya da tozduman, herkes istediği gibi at koşturuyor. Bu
yüzden de iş ve uygulamalar, ilmî ve bilimsel kriterlere göre, yapılmadığı
için, toplumsal huzur da bir türlü sağlanamıyor.
Başörtüsü de, aynı konunun, başka bir uzantısıdır. Herkes, bu konuda
da, ayrı bir telden çalıyor…
İlimden, bilimsellikten, sık sık, bahsedenler bile, keyfî uygulamalardan
kendilerini, bir türlü, kurtaramıyorlar. Sorsanız kendilerinin de, herkes gibi,
dinî inançlara saygıları var… Meselâ konu başörtüsü olduğunda, tutturuyorlar bir „simge‟ nakaratı…
Aslında, bu kimseleri birer yalan makinesine taksanız, bunların çoğunun, kendi söylediklerini, kendi kalplerinin bile, tasdik etmediğini göreceksiniz.
Ama samîmiyetsizlik ve şahsiyetsizliklerini örtmek için, bunların sergiledikleri acâyip davranışlar, dayatmacı karakterlerini kamufle eden, bir kurtuluş simidi gibi, iş görmüştür, görüyor / görmektedir.
Gerçekte ise, bu sapıklar içinde, genel olarak, işin ilmî ya da bilime dönük tarafına yaklaşan yok… Bilim kelimesinin telaffuz edilişi kadar, uygulamasına da önem verilse, zannediyorum, hiçbir problem kalmayacak…
Problemlerin, bilimsel olarak, çözümlerine yaklaşılmamasının tek bir
cevâbı vardır:
Tek olan o cevap da şudur:
Alt kademedeki halk arasında, bakarsanız, örtülü ve örtüsüzler arasında,
genel olarak, hiçbir problem yok; her yerde bacı-bacı geçinip gidiyorlar…
Hayâtı asıl zehir edenlerin, özellikle, etkin ve yetkin olan, kelli-felli ya da
makamları bulunan, soysuzlardan kaynaklandığını görürsünüz.
Çoğu etkin ve yetkin olan, bu kelli-felli, artık gerçek terimiyle söylemek
istiyorum, bu dayatmacı sapık kimseler, problemlerin çözümlerine, samîmi
olarak değil de, ideolojik olarak yaklaşmaktadırlar. İdeolojinin olduğu yerlerde, akıl, bilimsel olarak, kısa devredir.
Öyle olunca, o zaman, davranışlar, dayatmacı ve zorlayıcı olmaktadır.
Çoğu kere de bunlar, aynı zamanda, ikiyüzlülükte de çok mâhirdirler. Bilim3
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sel olmayan, böyle ideolojik baskı ve dayatmaların hâkim olduğu, bu tür
davranışlara, bendeniz, bir yazar olarak, bilimsellikle ilişkisiz olduğunu
vurgulamak için, geçmişte çoğu kere, filim veyâ filimsel davranışlar demeyi,
daha uygun görmüştüm. Şimdi de yine öyle görüyorum.
Civa gibi açığa çıkmamak için, bu dayatmacıların, ikiyüzlü karakterlerini, örtecek ve gölgeleyecek şekilde sırıtan davranışlarındaki yapmacık çâre
ve buluşları, gerçekten, “filim çevirmek-akıl ve mantığa uymayan algılarla
uğraşmak”-değil midir, yâni?
Bugün, özellikle, İnönü Zihniyetliler‟de gözlemlendiği gibi, Yurdumuz‟da, etkin ve yetkin ve de kelli-felli ama aynı zamanda, kapasitesiz olan,
bu kimselerin davranışları, bir filim gibi, insanı güldürmeden, öteye geçemiyor. Bunlardan birisi ile TV’de yapılan, bir diyaloğu şimdi, bir fikir vermesi açısından, aşağıda, örnek olarak veriyorum:
Bu „etkin ve yetkin ama oldukça da kapasitesiz olan‟ kişiye, TV spikeri
soruyor:
-(Yeni Türkiye‟deki vilâyetlerde) yapılan, “Şehir Hastâneleri‟ne ne diyorsunuz?”
Şimdi, „Etkin ve yetkin ama oldukça da kapasitesiz olan‟ bu kişinin verdiği, şu hârika (!) cevâba, hele, bir bakınız:
-

“Ya, o şehirde hasta yoksa…”

İşte, hastâneyi yapanlara karşı, yalnızca „bir muhalefet‟ olsun diye, gösterilen bu hârika (!) zekâya hayran kalmamak mümkün mü (!). Çünkü tiyatro ihtiyâcımızı gideriyor da, burada bu yüzden, buna hârika (!) diyorum.
Bunu, halkımızın deyimiyle, bir „filim çevirmeye‟ benzetebiliriz, elbette!
Sâhi yukarıdaki, hastâne sorusuna verilen cevap, insana bir tiyatro sahnesini hatırlatmıyor mu?
Tabiatıyla, bu filimciliğin sırıtmaması için, ilim ve bilim gibi, saygın kelimelerle de maskelenmesi gerekiyor, elbette... Bunu da ihmal etmiyorlar,
ha! O yüzden, bu kavramları, bu etkin ve yetkin kimselerden, çok çok duymuyor, değiliz.
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Muvaffak da olmuyorlar, değil… Çünkü hepimiz bunlara kanıyoruz, sonunda da, ‘uyuyor duruma’ düşüyoruz
Esâsında, bir kere, işin, bilim açısından, ele alınması gerekiyor… Bunun için, çok sayıda başörtüsü mağdurları ile görüşmek, soru sorup onları
dinlemek, alınan cevapları tasniflemek, bunların, “yüzde şu kadarı başörtüsünü dinî i-nancından dolayı, örtüyor, şu kadarı moda diye, örtüyor, şu kadarı simge olarak, örtüyor…” gibi, sınıflamalarla sonuçlar çıkarmak, yüzdeler hesaplamak; ondan sonra, bu sonuçlara bakarak konuşmak, başörtüsünü
takanların bunu simge mi, yoksa başka bir maksat için mi kullandıkları hakkında fikir yürütmek… Bu çalışmalar, yapılıyor mu? Hayır, yapılmadı, yapılmıyor da!
Bilime dayanmanın gereği budur, işte... Kamuoyu araştırmalarının sonuçlarına nasıl inanıyorsak, bu sonuçları da, saygı ile karşılamamız lâzımdır.
Şimdiye kadar, tek tek hangi başörtülü kıza soruldu ise, bunların her biri
de, başörtüsünü İslâmî inançlarından dolayı örttüklerini belirtmiş, bir tânesi
bile, bunu simge olarak örttüğünü söylememiştir. Bu açıklamaları, saygı ile
karşılamalı, kanaat ve zanlarla, „kalp okumalarla‟ saptırmamalıdır!
Başörtülülerin okullara sokulmadığı, Eski Türkiye‟de, Başörtüsü konusunda, çok konuşan ve „simge’dir diyen, bilime saygılı olduklarını söyleyen,
aynı zamanda sözüm ona, o „İslâm‟a saygılı (!)” yasakçılara, şimdi, soruyorum:
Ahkâm kestiğiniz, başörtüsü konusunda, o zamanlar kaç tâne, bilime
dayalı, araştırma yaptınız ya da yaptırdınız veyâ bilime dayalı, araştırma yazısı okudunuz da, öyle, peşin peşin, konuşuyordunuz / hâlâ da konuşuyorsunuz ya?
Unutmayınız ki, bu davranışlarınız, bilime saygılı, kendilerini gerçekten
aşmış olan, ciddî insanlar nazarlarında, bir „filmcilikten‟ öteye geçmemiştir,
geçmiyor da...
“Efendim, onlar yanlış beyanda bulunuyorlar” diyordunuz / hâlâ da
diyorsunuz ya? Hâlâ da aynı sahtekârlıkta direnenleriniz vardır ya; bilimsel
açıdan, önce DNA‟larınız değiştiği; sonra da, bu bilimsel sonuca göre, beyin
yapılarınız ve akıllarınız, R-Kopleks hastalığının ablukasında kaldığı için…
Size ve filimsel kafada kalmaya, hâlâ da, buna devam etmek isteyenlere,
şöyle, hitap etmek gerekiyor:
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“Bugün Yeni Türkiye‟deki modern anlayışta, beyâna inanmak, insan
haklarının başında geliyor / gelmektedir. Uyanınız lütfen, uyanınız! Orta
Çağ‟da yaşamıyoruz!”
İsmail Hakkı Baltacığlu‟nun sözünü, şimdi gel sen söyleme, tam bu
noktada:
“Güzel konuşmak nasıl büyük bir san‟atsa, sözü anlamak, söyleyen ne
diyorsa yalnız onu anlamak, ondan başka bir şey anlamamak, anlamak
san‟atının en yüksek basamağıdır.”
Çünkü 1400 yıl önce bile, Ulu Peygamber (SAV), beyâna inanmadığını
belirten sahâbîsini:
“Kalbini yardın da baktın mı?” diyerek îkaz etmişti.
Ey filimsel akıllılar!
Ya, bu bilimsel ve insanî davranışları kabul edeceksiniz, ya da „ben bu
çağın insanı değilim‟ diyerek çağınıza uygun yere gideceksiniz veyâhut da
susacaksınız!
Bugün, size uygun bir yerin bulunacağını da, zannetmiyorum ya… Hiç
olmazsa, günümüzde Almanya‟ya sığınanlarda da örneklerine rastladığımız
gibi, hizmetten düşene kadar, hizmetçiliğini ve taşeronluğunu yaptığınız ülkelerde, hâinliklerinizin ve şerefsizliklerinizin sunî parıltılarının övüncü içinde, yaltaklanarak, bir müddet daha, sürünebilirsiniz!
Şimdi böyle hâlinler gibi, yine de yüzsüzlüğünü ya da ikiyüzlülüğünü sürdürmede kararlıysan, biliyorum, bu hâlinlerde çokça görüldüğü gibi, senin
de biçimine ve yüzüne tükürdükçe, sen de „rahmet yağıyor‟ diyeceksin!
Ama buna rağmen, yine de son kez, sözün gücüne inanan, bir bilim adamı ve
yazar olarak, şunu da söylemeden geçemeyeceğim:
Ne, bilime ve insanlığa saygı duyup, bulunduğun çağa uyuyorsun; ne,
kendine uygun bir yeri arıyorsun; ne, susuyorsun; buna karşılık, hiç durmadan yine, ‘bilim, bilim…’ diyerek, gerçekte, çeşitli ‘filimler’ çeviriyorsun!
Hiç utanmıyor musun sen?
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