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Çok kıymetli protokol, kongremize bildirileri ile katkı veren değerli akademisyen arkadaşlarım, 

gerçekleri araştırma merakı ve gayretinde olan sevgili öğrencilerim, Rabbini tanıma merakıyla 

bizi takip eden aziz misafirler ve basınımızın güzide temsilcileri, 

Bilimler Işığında Yaratılış kongresinin ilki 2017 yılında Harran Üniversitesi ev sahipliğinde, 

İkincisi 2018 yılında Atatürk Üniversitesi ev sahipliğinde, Üçüncüsü 2019 yılında Iğdır 

Üniversitesi ev sahipliğinde, Dördüncüsü geçen yıl Kütahya Dumlupınar Üniversitesi ev 

sahipliğinde yapılmıştır. V. Bilimler Işığında Yaratılış kongresinin bu yıl üniversitemizde 

yapılıyor olmasından son derece memnun olduğumu ifade etmek istiyorum. Kongrenin verimli 

geçmesini niyaz ediyor katkı sağlayan tüm katılımcıları sevgi, saygı ve muhabbetle selamlıyor, 

hoş geldiniz diyorum. 

  

Sevgili misafirler, insanoğlu özellikle son iki yüz yıldır bilimde ve teknolojide çok ileri gitti. 

Maddenin mahiyetini, varlık âlemine konulan kanunları, sistemin işleyişini anlamada çok 

mesafe kat etti. Hayatı kolaylaştıracak ve insan konforunu arttıracak çok icatlar yaptı. Ancak 

insanın mutluluğu ve toplumların huzuru buna orantılı olarak artmadı, bilakis azaldı. Sistemin 

işleyişi ve doğanın korunması daha iyi olmadı, bilakis daha kötüye gitti. Doğal afetler ve 

hastalıklar azalmadı, bilakis daha da arttı. İnsanlık âleminde yoksulluk, mutsuzluk, depresyon 

ilaçları ve uyuşturucu kullanımı, intihar vakaları ve bilumum suç oranları azalmadı daha da 

yaygınlaştı ve kronik problemler haline geldi. Bu açık tablo bizi çok net bir neticeye götürüyor. 

Yanlışımız ve eksiğimiz olduğunu söylüyor. 

Biliyorsunuz, yanlış metot doğru sonuca götürmez. Yanlış yolla hedefe varılmaz. Yanlış yolla 

ancak hedeften uzaklaşılır. Yanlış metotta ısrar etmekle daha çok yanlış yapılır. Bugünkü 

insanoğlunun hal-i pürmelali de budur. 

İnsanoğlu maddeye çok önem verdi ancak manayı göz ardı etti. Midesini doyurdu ancak ruhunu 

aç bıraktı. Maddeye o kadar önem verdi ve dikkat etti ki manayı ihmal etti ve unuttu. Adeta 

basireti bağlandı ve kör oldu. Sanatı görüp sanatkârı göremedi. Eseri gördüğü halde ustayı 

göremedi hatta inkâr etti. Şerefine serilen sofraları ve nimetleri gördüğü halde ikram edeni hiç 

merak etmedi. Hatta nankörlük edip doğanın ve sebeplerin ikram ettiğini zannetti. İnsaniyet 

gibi yüksek bir makam verilmesine ve muhatap seçilmesine rağmen hayvaniyeti tercih etti ve 

sorumluluğu reddetti. Fıtrata uymadı ve kural tanımadı. İlahi mesajlara kulak tıkadı, hevesi 

peşinde koştu ve materyalist felsefe ile yolunu aydınlatmaya çalıştı.   

Değerli katılımcılar, bilim dünyası yaklaşık iki yüz yıldır materyalist felsefenin tesiri altındadır. 

Materyalist felsefe, inanç sistemlerini, insanın duygu ve düşüncelerini, his ve duygularını 

dikkate almaz. Sadece madde ile meşgul olur. Madde ve olayların mahiyeti ve sebeplerini 

araştırır. Madde ve sebepler arkasındaki mana ile ilgili tüm soruları sormaz hatta sordurmaz.  

Hâlbuki evren ve insanın yaratılışını anlamada sadece maddeyi araştırmak yeterli değildir. 

Bunun için bütüncül bir bakış açısı ve düşünceye ihtiyaç vardır. Yani maddenin yanında 

mananın da dikkate alınarak ilmi metotlar çerçevesinde yaratılış gerçeğinin ele alınması 

gerekmektedir. İşte bu amaçla Bilimler Işığında Yaratılış Kongreleri yapıyoruz. Bilimler 

Işığında Yaratılış Kongrelerinin öncelikli hedefi; bilimi, materyalist felsefenin tasallutundan ve 



ateizme yol açan anlatımından kurtarmaktır. Bilim, tüm insanlığın ortak malıdır ve mirasıdır. 

Bu gün insanlığa altın tas içinde zehir içirilmekte, manevi hayatlar zehirlenip öldürülmektedir. 

Genç nesiller madde ve sebeplerde boğulmakta, yaratıcı ile bağları koparılmaktadır. Bilim 

içinde materyalist felsefe enjekte edilmekte, iman esasları sarsılmakta ve nesiller dinsiz 

yapılmaktadır. İşte yaratılış kongreleri ile olması gereken gerçek bir bilim felsefesi inşa 

edilmeye çalışılmaktadır. Bu felsefe, milletimizin değerleri ile ve kadim kültürümüzle de son 

derece uyumludur. Yaratılış kongreleri ile inşa edilecek bilim felsefesi ile bilimlerin takdimi ve 

anlatımı; maddenin manası, sebeplerin müsebbibi, fiilin faili, sanatın sanatkârı, eserin ustası, 

tasarımın tasarımcısı, programın programcısı da nazara verilerek yapılacaktır. Böylece 

materyalist felsefenin ideolojik düşüncelere alet edilmesinin önüne geçilecektir. Böylece 

neslimizin ateizm ve deizim gibi akımlara kapılmasına mani olunacaktır. Böylece din dersi ile 

biyoloji dersi uyumlu olacaktır. Dedesi bir çiçeğe bakıp maşallah ne güzel yapılmış derken 

torunu da biyoloji dersinde botanik bilimi tahsil ederken aynı dili kullanacaktır. Hatta ilmin 

verdiği derinlik ile dedesinden daha kuvvetli tefekkür ufkuna sahip olacaktır. Böylece milli bir 

eğitim sistemi inşa edilecektir. 

Kıymetli misafirler, yaratıcıyı ve yaratılışı anlamak her insanın en asli görevidir. Çünkü akıl 

yürütme, olaylar arası ilişki kurma, sanattan sanatkârı anlama ve eserden ustaya intikal etme 

ancak insana mahsus özelliklerdir. İnsanoğlunun bu temel özelliklerinden dolayı en eski 

uygarlıklardan günümüze tüm insan toplumlarında hep bir İlah arayışı olmuştur. İnsanoğlu 

Yaratanı ararken Yaratan da yaptığı eserlerle, gönderdiği kutsal kitaplar ve peygamberlerle açık 

bir şekilde kendini tanıtmıştır. Yaratıcı kutsal kitap ve peygamberleri belli zaman aralıklarında 

gönderiyor ve kendini tanıtıyor. Ancak yaptığı işler ve fiiller ile her an kendini tanıtıyor ve 

bildiriyor. Tüm bilimlerin konusu Alllah’ın kudret kitabı olan varlık âlemi olduğuna göre bilim 

insanları yaratıcıyı daha iyi tanımalı ve anlamalıdır. Gerçekte yaratıcıyı tanımanın en kolay ve 

en selametli yolu da varlık âlemidir ve varlık aleminden iktibas edilen bilimlerdir. Varlıkları 

inceleyen her insan akıl yürüterek, olaylar arası ilişki kurarak, sebeplerden sonuç çıkararak 

yaratıcıyı bulabilir ve bilebilir. İçinde yaşadığı bu muhteşem sisteme bakıp yaratıcının 

büyüklüğünü ve azametini görebilir. Kendi yaptığı gül resmi ile bahçesindeki gülü karşılaştırıp 

Yaratıcının sanatını ve kemalatını karşılaştırabilir. Bir hücreyi veya hücre içinde yapılan 

binlerce biyokimyevi reaksiyonu inceleyip yaratıcının sonsuz ilmini ve kudretini, isim ve 

sıfatlarını anlayabilir.    

İnsan, ihtiyaçlarının karşılanmasına ve ikram edilen nimetlere bakıp Rabbi tarafından 

bilindiğini ve sevildiğini anlayabilir. Akılsız ve şuursuz mahlûkatın insan hayatı için yaptığı 

hizmetlere bakıp sebeplerin arkasında Rabbini görebilir ve bulabilir. Hâsılı, kâinat ve içindeki 

tüm varlıklar bize Allah’ın varlığını ve sıfatlarını bildirmekte ve İlahi mesajlar vermektedir. 

Her insan en küçükten en büyük varlıklara kadar her neye bakarsa baksın Allah’ın varlığına ve 

sıfatlarına ait çok manalar anlayabilir. Her hücre, her çekirdek, her çiçek, her böcek Allah’ın 

antika sanat eserleridir ve şuurlu insanlara sanatkârlarını göstermektedir. 

  Hal böyle iken maalesef İslam âlemi Allah’ın kâinat ve varlık kitaplarını yeterince 

okuyamamıştır. Halbuki o yüce yaratıcı insan için gönderdiği Kur’an-ı Kerim’de ilk emir olarak 

‘Oku’ der. ‘Rabbinin adı ile oku’ der. Maddeye, sebeplere ve olaylara Allah adına bakmamızı 

emreder. Bu tarz bakışı ibadet sayar. İşte İslam âlemi bu ilahi emre uymadığı için ilimde ve 

teknolojide geri kalmıştır. Daha da vahimi; İslam âlemi, ilmi verileri ve gerçekleri materyalist 

felsefe ile takdim eden batı etkisinde kalmıştır. Materyalist bir dil ve üslupla yazılan kitaplar, 

hazırlanan belgeseller ve filmler olduğu gibi alınmıştır. Hal böyle olunca kendi elimizle 



nesillerimizi ifsat ettik. Son iki yüz yıldır tüm eğitim sistemleri iman esaslarını yıkmayı esas 

alan materyalizmin tesiri altında kalmıştır. İşin en garip tarafı ise, ateizmi esas alan bu felsefî 

ekoller ve düşünceler, teori hatta kanun olarak takdim edilmiştir. Kısacası bilim, ateizme alet 

edilmiştir. 

Son yüz yılda, Batılılaşma adına İslamî olan değerlerden büyük oranda uzaklaştık. Batı 

âleminde olan fen ve tekniği böyle elde edeceğimizi zannettik. Ya da bize öyle telkin edildi. 

Ecdadımıza ait iyilikler ve güzellikleri bıraktık. Gördük ki, bizi biz yapan değerlerden 

uzaklaştıkça bataklığa saplanıyoruz. Memleketin refahı ve huzuru için yetiştirdiğimiz 

gençlerden bazıları bize ve vatanımıza düşman hale geldiler. Şimdi anlıyoruz ki biz eğitimde 

büyük hata yaptık.  Bütün eğitim sistemimizi batı dünyasının eğitim sistemine göre 

şekillendirdik. Hâlbuki batı eğitim sistemi özellikle imanımızı zedelemekte ve aile yapımızı 

perişan etmektedir. Yaratanı inkâr eden, ceddinin hayvan olduğuna inanan, güçlü olanın haklı 

olacağını savunan, insani değerlerin sonradan kazanıldığını ve gereksiz olduğunu düşünen bir 

felsefi düşünce mensuplarının icat ettiği eğitim sistemi ve aile yapısından ne beklenebilir?   

Günümüz eğitim sisteminde kullanılan birçok ders kitabı, materyalist ve pozitivist bir dille 

yazılmıştır. Özellikle fen kitaplarında olaylar; tabiatın, sebeplerin veya tesadüflerin eseri olarak 

sunulmakta, yaratıcı gizlenmektedir. Yaratıcı yerine akılsız, şuursuz, cansız varlıklar, tabiat ve 

sebepler gerçek fail ve özne gibi takdim edilmektedir. Materyalist felsefe öğretileri gençliği 

dinsiz, inkârcı ve sefih yapmaktadır. Gençleri helal ve haramı, emir ve yasağı tanımayan 

nefsinin istek ve arzularına tâbi bireyler haline getirmekte ve dünyevileştirmektedir. 

Eğitimde madde ile mananın, akıl ile kalbin, ilim ile inancın birlikte ele alınmasında zaruret 

vardır. Fertlerin ilim ve irfan ile ahlak ve fazilet ile donatılması, kalp ve ruhların, akıl ve 

hissiyatların ulvi gayelere yönlendirilmesi, eğitimin temel gayesi olmalıdır. Aklın nuru, kalbin 

ziyası faziletin de esası ilme bağlıdır. Maneviyatsız ilim şüphe ve tereddüde, ilimsiz maneviyat 

da taassuba yol açar. Bizim en büyük hatamız din ve fen ilimlerini ayırmak olmuştur. Bundan 

dolayıdır ki; sadece din ilimleri tahsil edenlerin taassubundan, sadece fen ilimleri tahsil 

edenlerin ise inkârından ve dine düşmanlığından çok bedeller ödedik ve ödemeye devam 

ediyoruz. Burada din ve fen ilimlerinin bir okutulmasından kastımız günümüz eğitim modeli 

değildir. Çünkü günümüzde biyoloji, kimya ve fizik gibi fen ilimleri ile ilgili ders 

kitaplarımızda hala materyalist bakış ve anlatım hâkimdir. Allah’ın kudret eseri olan varlık 

âlemini inceleyen, Allah’ın antika eserlerini ve harika icraatlarını anlatan fen kitaplarında hep 

sebepler nazara verilmekte, yaratıcı kasten gizlenmektedir. Mesela lise biyoloji kitaplarında 

tevhidi bir üslup, İslami bir anlatım yoktur. Öğrenciler biyoloji dersinde sebeplerde boğulurken, 

din dersinde kurtarılmaya çalışılmaktadır. Din bilgisi dersinde ‘Allah yaptı’ denirken Biyoloji 

dersinde ‘tabiat ve sebepler yaptı’ denmekte ve yaratıcı gizlenmektedir. İşte eğitim 

sistemimizdeki muvaffakiyetsizliğimizin, istediğimiz neticeyi alamadığımızın yegâne sebebi 

budur. Genç nesiller ikilemde kalmakta hangi anlatımın doğru olduğuna karar verememektedir. 

Bundan dolayı bir kısım gençler dini öğretileri esas alıp bilime sırt dönmekte, bir kısım gençler 

de bilimi esas alıp dine sırt dönmektedir. Bu da memlekette radikalizmi, kutuplaşmayı ve 

toplumsal huzursuzlukları beraberinde getirmektedir. O halde çözüm gayet basittir. Biyoloji, 

kimya ve fizik gibi fen kitaplarından materyalist felsefenin temizlenmesi ve tevhidi bir dil ile 

yeniden yazılmasıdır. İlimler, eserden söz edilince eser sahibini, sanattan bahsedilince 

sanatkârı, fiilden bahsedilince faili hatırlatacak tarzda olmalıdır. İşte o zaman Allah’ın kudret 

eseri olan varlık âlemini inceleyen biyoloji, fizik ve kimya gibi fen dersleri din dersi gibi olacak 

ve marifetullah dersine inkılap edecektir. Öğrenciler ikilemden kurtulacak ve gayrete 



gelecektir. İşte o zaman eğitimden beklenen neticeler alınacaktır. Kadim medeniyetimizi 

benimsemiş, taklitçilikten kurtulmuş, ecdada layık nesiller yetişecektir.   

İşte bütün bu sebeplerden dolayı eğitim müfredatlarının ve ders kitaplarının yeniden ele 

alınmasına ve millî özlerimize uygun olacak şekilde eğitim dünyamızın yeniden inşasına ihtiyaç 

vardır. İslâm felsefesine göre tefsir, hadis, fıkıh ne kadar dini ise, fizik, kimya, matematik de o 

kadar dinidir. Kutsal kitap Kur’anın ayetleriyle ilahi kudretin eseri kâinat kitabındaki ayetleri 

birbirinden ayıran bir düşünce İslâm felsefesinde ve medeniyetinde yoktur. Zira matematik 

bilgisi olmadan, Allah'ın yeryüzüne koyduğu kanunları, fizik ve kimya bilgisi olmadan 

yaratılışın hikmetlerini anlamak mümkün değildir. 

İşte bilimler ışığında yaratılış kongresinin amacı; materyalist felsefe ile yoğrularak takdim 

edilen bilimi tevhidi bir bakışla takdim etmektir. Kadim medeniyetimize ve hak dinimize uygun 

tevhidi bir bakışla kitaplar ve makaleler yazmaktır. Sadece maddeyi değil manayı da araştıran 

bir nesil yetiştirmektir. 

V. Bilimler Işığında Yaratılış Kongresi’ne katkı sağlayan herkese tekrar teşekkür ediyor, 

kongrenin hayırlara vesile olmasını ve başarılı geçmesini niyaz ediyorum. Tüm katılımcıları 

sevgi ve saygı ile selamlıyor sağlık ve afiyetler diliyorum. 


