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İlk insan ve ilk peygamber olan Hz. 
Âdem'i yaratan Allah, bütün eş-
yanın isimlerini Hz. Âdem’e (A.S) 

öğretmiştir. “Allah, Hz. Âdem’e eş-
yanın isimlerini öğretti.“ buyurulu-
yor. İlimle teçhis edilen insanoğlu 
üstünlük vasfını da ilim ve takva sa-
yesinde elde etmiştir.

İlahî vahye dayanan “Tevhid“ akidesi 
ile insanlığın kurtuluşunu müjdeleyen 
Resuller ve Nebiler bir hayat nizamını 
hayata hâkim kılmış, insanlığı saadet 
ve mutluluğa kavuşturmuşlardır.

Avrupa, köhne bir hayatın içinde 
ortaçağ karanlığını yaşarken İslâm 
dünyası bir medeniyetin pırıltıları 
ile etrafa ışık saçıyordu.

Medeniyetin temel malzemesi olan 
kâğıt Müslümanların icadıydı. 794 
yılında Bağdat Halifesi Harun Re-
şid‘in vezirinin oğlu El Fazıl kâğıt 
imalatına başlamış, daha sonra Si-
cilya, İspanya, İtalya ve İngiltere‘ye 
yayılmıştır. Bu gerçeği Will Durant 
adlı bir batılı ifade etmektedir.

Fransız Prof. Gautier: “Eğer İslâm’ın 
kendi icadı olan kitap, barut ve pu-
sula olmasaydı, "Rönesans" olur 
muydu? demiştir.

Daha 1000 yıllarında, yani Koper-
nik’ten 500 sene önce, İslam bilgi-
ni El-Biruni (973-1048) tarafından; 
“gündüz ve gece değişikliği”nin; di-
ğer gezegenler gibi Dünya’nın, Gü-
neş etrafında dönmesiyle meydana 
geldiği ortaya atılmıştı. Bu görüşün, 
değil o devirde İncil tarafından hoş 
karşılanması ve Avrupa’nın anlama-
sı; 500 yıl sonra Kopernik bile bu 
ilmi tezi cesaretle savunamamıştır.

H. G. Wells, “Kısa Dünya Tarihi”inde 
şöyle der:

“(Müslümanlar), yapabilecekleri ke-
şiflerin, kendilerine ne büyük faydalar 
sağlayacağını ve insanların hayatında 
ne kadar kapsamlı etkiler yapacağını 
başlangıçta anlamışlardı. Metal sana-
yii ve teknik aletler alanlarında, son 
derece değerli keşifler yaptılar. Metal 

karışımları ve boyaları keşfettiler. Da-
mıtma, esans çıkarma ve optik camlar 
yapma usullerini keşfettiler.”

Asırlarca denizcilere, donanmalara 
kılavuzluk eden ve onları “belirsiz-
lik”ten kurtaran pusula, hiç şüphesiz 
ki, Müslümanların icadıdır. Medeni-
yetler tarihi araştırmacıları, Çinlile-
rin ilk önce mıknatıs ibresinin kuzeyi 
gösterdiğini bildiklerini kaydetmekle 
beraber; pusulanın deniz yolculu-
ğunda kullanılmasını ve pusula ale-
tini, ilk defa Müslümanlardan öğren-
diklerini bildirmektedirler. Yani, tüm 
dünya denizcileri gibi Çinliler de bu 
aleti, Müslüman denizcilerle olan 
ticarî münasebetleri esnasında öğ-
renmişlerdir. İslam kaynakları da bu 
durumu, tespit etmektedir. Dr. Sigrid 
Hunke, bu durumu şöyle tespit eder:

“A. Flavio Gioja, bizde pusulanın 
mucidi olarak tanınır. Halbuki, bu 
aleti, Filavio Gioja ilk önce Müslü-
manlardan öğrenmiştir..”

15. Asır, Avrupa’nın karanlık devirleri 
yaşadığı bir zaman dilimi idi. Koper-
nik ve Galile gibi ilim adamları dün-
ya dönüyor dedikleri için engizisyon 
mahkemelerinde idama mahkûm 
oluyordu. İslâm bunu çoktan aşmıştı. 
Kuran bu gerçeği ilân ediyordu.

İbn-i Sina‘nın “Kanun“ adlı kitabı 
600 yıldan fazla Avrupa’da tıp ders 
kitabı olarak okutuldu. İspanya‘nın 
başkenti Kurtuba ‘da El Hakem Kü-
tüphanesi’nde 700.000 kitap vardı.

“Beşikten mezara kadar ilim tah-
sil ediniz.” Emri ile ilmi teşvik eden 
sevgili Peygamberimiz: ifade “ilim 
Çin’de de olsa alınız.“ Hadis-i şerifi 
ile de ilmin milliyetinin olmadığını 
ifade etmiştir.

İslâm, bu muhteşem devirleri yaşa-
dığı hâlde şimdi neden geri kaldı? 
Kendi icadına sahiplenemeyen İs-
lâm dünyası, ilmi gelişme ve buluş-
larını insanlığın hizmetine sundu fa-
kat Avrupalıya kaptırdı. Muhteşem 
devirlerinin arkasını getiremedi. 
Emanet ve devlet yönetimi ehil ol-
mayan ellere düştü. Sanayi inkılâbı-
na ayak uyduramadı. Haçlı oyunları-
nı sezemedi...

Artık yeniden...

Mazlum coğrafyaların hamisi, Türk ve 
İslâm dünyasının öncü ülkesi bir Türki-
ye için, ilmin ve bilimin ışığında büyük 
ve güçlü bir Türkiye hedefi ile çağlar 
üstü bir sıçramayı gerçekleştirmeliyiz.

Şimdi yepyeni bir ruh ve heyecanla 
tarih şuuruyla dopdolu, ruh köküne 
bağlı, Kuran ufkundan kâinat nizamını 
gören, yüksek ahlâk ile ilmi ve bilimi 
yakalamış, bilgi toplumlarına ulaşmış, 
şahsiyetli vatan evlatlarını bekliyoruz.

Artık şafak yakındır...

Doğru, dürüst,çalışkan ve üretken 
kadrolarla, ilim ve tekniğin ışığında 
vatan millet, bayrak devlet sevdalısı 
vatan evlatları, Türkiye’nin bu hede-
fini gerçekleştirecektir.

İLİM MEDENİYETİMİZİ YENİDEN BULMAK
Eser ÇAPADAĞ


