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Bilim çağında yaşıyoruz. Bu çağda olduğu kadar bilimin kıymeti hiçbir 

çağda görülmemiştir desek hatalı bir yargıda bulunmuş oluruz. Elbette 

her devirde bilimin ve âlimin kıymeti kıymet bilirler tarafından takdir 

edilmiş, bilmezler tarafından da yerilmiştir.   

Zihin ve gönül dünyası gelişmiş toplumlarda bilimin ve âlimin 

olağanüstü bir yeri vardır. Özellikle İslâm’da ilimin öneminden dolayı 

hem âlime hem de bilime tartışmasız bir değer verilmiştir.  Bütün 

insanlığa yol gösterici bir rehber olarak gönderilen Peygamber 

efendimiz (sav) bu konuda der ki: "Âlimler, yeryüzünün nur saçan 

kandilleri ve peygamberlerin halifeleri, ayrıca hem benim, hem de tüm 

peygamberlerin varisleridir." Âlimler Peygamberler gibidirler demek istiyor, çünkü onlar câhil 

toplumu aydınlatırlar, kötülükler başa gelmeden önce toplum içerisindeki akılsızların tepkilerine 

aldırış etmeden söylenilmesi gerekeni söylerler. “Seddü zerâi” prensibini uygularlar. Gafilleri 

uyandırırlar, sapıkların uykularını kaçırırlar, toplumun daha huzurlu yaşamaları için yılmadan 

iyiyi, güzeli anlatırlar. 

Peygamberlerin varisleri, yani halifeleri olduklarına göre, onlara uyulması, dediklerinin 

harfiyyen yerine getirilmesi de dini bir zorunluluk olur. Onlara âsi olmak, Peygamber’e (sav) âsi 

olmak anlamına gelir; Peygamber’e (sav) âsi olmak ise, bir zincirin halkaları gibi, Allah’a (cc)  

âsi olmak anlamına gelir ki artık sonuçlarını siz düşünün. Allah’a (cc) âsi olan ne bu dünyada ne 

de ebebi âlemde iflâh olur.  

Toplumun yetiştirdiği muhakkik din âlimlerinin kıymeti ve yeri anlatmakla bitirilemez. 

Osmalı’yı cihan devleti yapan, yedi asır dünyanın efendisi yapan, Kur’an-a ve Sünnet’e sahip 

çıkmasından, saygı duymasından dolayıdır. Saygısızlık olur diye Kur’an bulunan odada ayağını 

uzatmamasından dolayıdır. Fatih Sultan Mehmet Han’ı cihan padişahı yapan âlimlere ve ilme 

saygı duymasından dolayıdır. Edep olmadan şeref olmaz. Edepsizliktir toplumları yok eden, 

yerin dibine batıran, gökten taş yağdırtan. Dünya kurulalı beri nice Peygamberler, nice asil 

şahsiyetler, nice uyarıcılar gelmiştir toplumun bozulmaya tutan yönlerini düzeltmek için. Ama 

bu asil insanlar ya yurtlarından kovulmuş yada hakaretlere maruz bırakılarak toplum gözünde 

küçük düşürülmeye çalışılmıştır. Uyarıları duyulmasın diye şeytan yanlı dostları seslerini 

yükseltip parazitler çıkartmışlardır. Değişen bir şey yok. Kıyamete kadar da iyi ile kötünün 

mücadelesi devam edecektir. Bu Allah’ın (cc) bir yazgısıdır. Neden diyeceksiniz. İyi ile kötü 

ayırt edilebilsin diye. İmtihan niye var? Bilenle bilmeyen belli olsun diye. Bu dünya neden 

imtihanlarla ile birlikte var, imtihansız olamaz mı? Olamaz. İllâ ki sınavlar olacak, testler olacak. 

Neden? Hz. Mevlâna’nın ifadesi ile “Mayası bozukların ayıklanması” içindir. Takdiri ilâhi bunu 

böyle istiyor. İyi ile kötü bir şekilde ayıklanacak. Bu yüzden kimin yanında yer aldığına, neyin 

savunuculuğunu yaptığına dikkat et.  

Ne yapmış Orhan Çeker hoca ki bu derece üzerine gidiliyor? Bilimsel olarak sosyolojik bir 

yargıyı ortaya koymuş. Bunda yanlış olan taraf neresi? Herhangi bir bilim adamının yapması 

gerekeni Orhan hoca yapmış. Dikkat edin demiş. Güzel bir dille uyarmış. Başına kötülük 

gelmesin demiş. Tek taraflı bi uyarı da değil. Hem erkeğe hem de kadına doğrudan bir uyarı. 

Hatırlatma. Başına bir şey gelmeden önce tedbir almanın tavsiye edilmesi. Bundan daha doğal 
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bir tavsiye metodu olabilir mi ey yüreğinde zerre miktarı insaf eseri kalanlar, cevap verin! Sözün 

çarpıtılması niye? Bu apaçık, beliğ bir dille anlatılan sözlerin tersinden anlaşılacak kadar 

çarpıtılması için niye kendinizi bu kadar telef ediyorsunuz? Yapmayın yazıktır size.  

Bu nasihatı, yada uyarıyı yapan bir Professör. Türkiye’nin saygın bilim adamlarından. Bilimsel 

dayanakları olan bu düşünceye karşılık vermek istiyorsan öncelikle bilim ve akademik ahlâkına 

uygun hareket edeceksin. Bilime bilimle cevap vereceksin. Yumurta fırlatarak değil. Parazitler 

çıkartarak değil. Varsa bir argumanın, eleştirin bilimsel verilerle itirazını yaparsın, eleştirirsin. 

Toplum hangi görüşü almak isterse özgür bırakılmalı. Bilim ahlâkı bunu gerektirir. İlmi kariyeri 

olmayanların da bu konuda söz söyleme hakkı ve selâhiyeti olamaz. Nasıl ki Tıp Fakültesini 

okumadan doktor olunamıyor ve muayenehane açması kanunen yasak oluyor; Mühendislik 

Fakültesi okumadan Mühendis olunamıyor ve mühendislikle ilgili bir işte çalışılamıyor ise dini 

bilimlerde de Fakültesini okumadan, gerekli ilmi terbiyeden geçmeden, diplomasını yada 

icazetini almadan birilerinin söz söyleme hakkı olamaz, olmamalı. Bunun için yaptırımlar olmalı. 

Maalesef toplumumuzda hastalık derecesinde bir saplantı var: herkes dini konuda âlim kesilir. 

Okuduğu bir kaç kitap ile ahkâm kesmeye başlar. Bu çok yanlış. İnsanı dinden çıkarır. 

Atalarımız boşuna dememişler “yarım doktor candan, yarım hoca dinden eder.” Orhan hoca 

sahasında Türkiye’de parmak ile gösterilebilen ender bilim adamlarındandır. Eline su 

dökebilmek ve sözlerine eleştiri yapabilecek çok az yetişmiş bilim adamı var. Eleştiri 

yapabilmek için de öncelikle bilimsel etiğe uygun bir eğitimden geçmiş olunması şarttır. 

Devletin nasıl ki diplomasız birisinin sağlık muayenehanesi açmasını suç unsuru sayıyorsa, ehli 

olmayan birinin de din konusunda konuşmasını suç unsuru sayması gerekir. Lâikliğin 

gereklerinden biri de dinin işlerine ehil olmayanın el uzatmasına engel olmasıdır. Bu çocuk 

oyuncağı değil. Hele cahillerin hiç işi olamaz.  

Bir annenin evlâdına: “oğlum dikkat et elindeki bıçak yaralayabilir, bıçağı dikktatli tut” 

demesinden daha doğal ne olabilir? Çocuk bıçağı ters tutar ve güzelim parmakları kesiliverir. 

Anne bunu bildiği için önceden evlâdını uyarır. Askere komutan, “evlâdım silâhı dikkatli tut 

yoksa elinde patlayabilir” diye uyarıda bulunur. Hatta bazan anne evlâdını azarlar, komutan da 

askeri azarlar. Niye? Zarar gelmesin diye. Akıllı anne çocuk elini kesmeden önce uyaran annedir. 

Akıllı komutan asker silâhı elinde patlatmadan yada bir kazaya neden olmadan önce uyaran 

komutandır. İşte bunlar dinin prensiplerinden biri olan “seddi zerâi”dir. Anne de komutan da 

“seddi zerâi” yapıyor. Bunda çarpıtılacak ne var? Bunu ancak akli selimler anlayabilir. Hz. 

Mevlâna’nın deyimiyle “kişiye ne anlatırsan anlat ancak anlamak istediğini anlayacaktır.” Evet 

bütün insanlar aynı akıl seviyesinde yaratılmış olsalardı âlime ne gerek vardı; doktora ne gerek 

vardı; mühendise ne gerek vardı; Peygambere ne gerek vardı? 

Bilim adamları insanı “düşünen bir varlık” olması ile hayvandan ayırt ederler. Umarım insan bu 

düşünme yetisi ile hayvandan farklı olduğunu gösterir. Sokrates toplum ahlâkının düzelmesi 

yolunda verdiği mücadelede doğru bildiğinden şaşmadı. Galileo doğru bildiğini dillendirmekten 

asla geri kalmadı. Büyük mezhep imamımız Ebu Hanife doğruları söylemesi yüzünden 

hapishanede şehid edildi. Adları ciltlere sığmayacak büyük mazlumlar insanlık için doğrular 

adına ölümsüzleştiler. Orhan hocaefendi de aynı şekilde doğru bildiğini dillendirdi. Toplumun 

iyiliği için. Kadının kutsal bir varlık olduğunu bildiği için. Suçu işleyen erkektir tabiki cezasını 

çekecek. Hiçbir neden bu suçu yok sayamaz. Ama suça teşvik eden amillerin de gözardı 

edilmemesini salık verir hepimizin saygı duyması gereken hukuk. Bunu herkes bilir. Ömrünü 

talebe yetiştirmekle, toplumu aydınlatmakla geçirmiş bir bilim adamının ayrımcılık yapması, 

birilerini rencide edici ifadelerde bulunması asla düşünülemez. Bu gerçeği insaf ve merhamet 

sahibi herkes anlayabilir. "Âlimler, yeryüzünün nur saçan kandilleri” dedi Peygamber (sav) 



efendimiz. Hiç kandil nurunu dağıtırken ayrımcılık yapar mı? Kandilin ışığından, nurundan 

istifade etmek isteyen her varlık eşit bir şekilde istifade edebilir. Ama ışık ve nurdan dolayı kötü 

emelleri sekteye uğrayan yanlış yoldakiler bu kandilin ışığının ve nurunun söndürülmesi için 

çalışırlar. 

Zaman fırsat düşkünü insanlara rağmen Orhan hocanın haklılığını tescilleyecektir. Ümit ederim 

ki ülkemizin demokratikleşme yolunda katetmiş olduğu süreç bazı cahillerin söylemleriyle 

sekteye uğramaz. Fikir hürriyeti ve özgür bilimsel çalışma imkânı bir toplumun varlığının 

vazgeçilmez şartıdır. Bütün âlimlerin, bilim adamlarının ve akademik câmianın onur ve 

haysiyetini rencide eden bu grubun çığırtkanlıklarına kulak asılmadan hikmet ile sağduyunun 

rehberliğinde bir sonuca varılır. Adalet nedir? Hakkı yerli yerine koymaktır. Adaletin tahakkuk 

etmesini bütün bilim adamları ve akademisyenler adına temenni ediyoruz.  

Ne mutlu, şu geçici dünyanın basit menfaatleri için dini hakikatleri tersyüz edip, hakkı bâtıl, 

bâtılı hak göstermeyen gerçek âlimlere.  Yüce Yaratıcının doğrularını korkmadan, en yüksek 

sesle dillendirebilen yiğit kahramanlara. 
 


