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AHMET AYHAN SAATCIOĞLU  DİN VE BİLİM

Resim 1: Bilim İnsanları, din ve bilim ilişkisini tren yoluna benzetirler. 
ve de asla kesişmeyeceğini söylerler!
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“Kendini bilimlerle donat ve düzelt, bilimden başka 
şeylerin hepsini bırak. Bilimde her şey vardır, her şey 
bilimdedir. İnsanın ruhu kandil, bilim onun aydınlığı 
ve Tanrısal bilgelik de kandilin yağı gibidir, bu yanar 
ve ışık saçarsa o zaman sana diri denilir, o zaman sen 
dirisin, yanmaz ve karanlık kalırsa o zaman sen de 
ölüsün.”

Hz. Muhammed (sav.)

“Bilimsiz din kör, dinsiz bilim ise topaldır.”
Albert Einstein.
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ÖNSÖZ:

Bilim insanları din ve bilim ilişkisini tren raylarına ben-
zetirler. Rayların birbirleriyle kesişmesinin mümkün olma-
dığını söylerler.

Ben böyle düşünmüyorum. İstanbul Teknik Üniversitesi, 
Elektrik Fakültesi mezunu, basit bir Elektrik Yüksek 
Mühendisi’yim. 2020 yılı itibari ile 77 yaşındayım. İstanbul 
Teknik Üniversitesi o yıllarda dünyada yeri olan bir üniversite 
idi. Orada matematiği -ki bilimin olmazsa olmazı olduğunu 
düşünüyorum, - bilimsel irdelemeyi bize çok iyi öğrettiler. 
Özet olarak söylemek istediğim; bir bilim aşığıyım.

1900 senelerinde emekli olduktan sonra Kur’an’la 
tanıştım. Elim ayağım kesildi. İlk Ayeti ‘’Oku’’ emri 
idi. Kâinatı gözlemleyip incelememizi emrediyordu. 
Kâinatımızın genişlediğini anlatıyordu. Tayyi Mekân (Uzay 
yolculuğunu) anlatıyordu. İki denizin birleşmediği, sularının 
karışmadığını anlatıyordu. Aslında sosyal ve hukuk ve ahlak 
olarak da bezenen Kur’an, âdeta asrımızda bilim insan-
larının arayıp bulamadığı bilgileri saçan bir sır küpüydü.

Aklınıza benim bir din adamı (ki Kur’an’da açıkça na-
sıl olunacağı açıklanır.) veya bir din yayıcı olduğum sakın 
gelmesin. Keşke ama bir din yayıcı ve din âlimi olmak ha-
kikaten çok zordur. Benim gayem Kur’an’daki Ayetlerden 
esinlenerek bilime bir nebze faydalı olabilmektir.

Bu kitabımın ismi: DİN VE BİLİM. Gördüğünüz gibi 
DİNLER VE BİLİM değil:

Bakınız: Kur’an’da Ayetler ne diyor?
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Ali İmran Suresi 95. Ayet Tefsiri:
“De ki: Allah doğru söyledi, Öyleyse Allah’ı bir tanıyan 

Hanifler olarak İbrahim’in dinine uyun. O, müşriklerden 
değildi.”

Ali İmran Suresi 67. Ayet Tefsiri:
“İbrahim; ne Yahudi idi ne de Hristiyandı ancak hanif 

(muvahhid) bir Müslüman’dı, müşriklerden de değildi.”
Ali İmran Suresi 65. Ayet Tefsiri:
“Ey kitap ehli, İbrahim konusunda ne diye çekişip 

tartışıyorsunuz. Tevrat da, İncil de ancak ondan sonra indi-
rilmiştir. Yine akıl erdirmeyeceksiniz?”

Ali İmran Suresi 84. Ayet Tefsiri:
“De ki; Biz Allah’a, bize indirilene, İbrahim, İsmail, 

İshak, Yakup ve torunlarına indirilene, Musa’ya, İsa’ya ve 
peygamberlere Rablerinden verilenlere iman ettik. Onlardan 
ayrılık gözetmeyiz. Ve biz O’na teslim olmuşlarız.”

Bu ayetleri açıklamama hiç gerek yok. Okuduğunuz 
gibi dinler değil, sadece İbrahim’in Hanif dini var. Hanif, 
Arapçada teslim olan manasında Müslüman demektir. 
Dolayısı ile dinler diye bir olay yok. Sadece bir tek din var: 
Müslümanlık. Bunu ben söylemiyorum. Kur’an söylüyor.

Durum böyleyse dinler arası kavgalar niye?
Ben bütün insanlığı sahip oldukları kutsal kitaplarına sa-

hip çıkıp, okumaya, anlamaya davet ederim.
Bakınız; Müslüman olup, Yusuf İslam adını alan şa-

hıs ne diyor: “Kur’an’ı tanıdım. O an Müslüman oldum. 
Müslümanları evvelden tanısaydım bu olmayabilirdi.”

Not: Kur’an’da: “Kitap ehli” Müslümanların haricinde, 
tek
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Allah-ül Azim’e inananlara denir. Hristiyan, Musevi v.s.
DİN VE BİLİM adlı kitabım, aslında yazdığım üçüncü ki-

tap. Birincisi; SPİN ( DÖNGEÇ-EVRENLERİN GİZEMİ) 
adını taşıyordu. 330 sayfa idi. Din ve hadislerle desteklenen, 
bilime çok enteresan bilgiler sunan bir kitaptı.

Kitabı, profesör olan iki arkadaşıma okuttum. Fikirlerini 
sordum. Bana hemen hemen aynı şeyi söylediler: ‘’Ayhan 
Bey, bu yazdıklarını soluksuz ve zevkle okuduk. Bilim için 
müthiş şeyler ama bu yazdıklarının ilmi bizde yok.’’ dediler.

Aynı kitabı bir din Âlimi’ne de danıştım. Bana söyledik-
leri şuydu: 

‘’Ayhan’ım. Bu yazdıklarının %95 i doğru, fakat dini 
bilgiler içinde hadisler var. Yazdığın hadis bilgilerinin çoğu 
yanlış. İşin içine dini sokuyorsan, Kur’an Ayetlerinden baş-
ka bilgiler sunamazsın. Bu kitabı yayınlama ve oğluna ver. 
Seneler sonra bilim insanları hazır olduğunda oğlun yayınla-
sın. Unutma her şeyin zamanı ve vakti vardır. Bu vakit senin 
için bir kaç gün olabilir. Ama bu vakit aslında seneler sonra 
olabilir.'' dedi. Kendi bilgisayarımda bastığım ve matbaada 
kapak yaptırdığım kitabımı oğluma verdim ve bastırmadım.

İkinci kitabım: ACABA? 140 sayfa idi. 
Bu kitabım hakkında da yine aynı profesör arkadaş-

larımdan fikir rica ettim: ‘’Bilimsel forma da daha yakın. 
Enteresan bilimsel tez ve fikirlerle donatılmış. Ama unut-
ma bunlar sadece senin fikir ve tezlerin. Henüz Bilim 
Akademileri’nde bu fikirler tartışılmadan geçerlik kazana-
maz ama muhakkak yayınla.’’ dediler.

Kitabı yine tanıdığım din Âlimi’ne okuttum: ‘’Bu kita-
bı yayınlat. Bu kitaba dini karıştırmamışsın ama okuyan, 
‘Allahu-Teâlâ’nın (ULU) büyüklüğünü ve azametini anında 
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hissediyor. Bu kitabı hemen yayınlat. Allah (ULU) yardımcı 
olsun.’’ dedi.

Dedi de bu kitap yayınlatma işini nasıl başaracağım?
Evde arka tarafta, havalandırma boşluğuna bakan; 1, 

5m.x2m. ebadında, çalışma ve yatak odam var. Sebebi ma-
alesef sigara içmem. Kendi evimde sürgündeyim anlayaca-
ğınız. Aile fertlerimi sigaradan korumak için bu şarttı. Kitap 
yayınlatma işi için yazdığım kitapları kendi yazıcımda bas-
tığım ve yine kendi bilgisayarımda bastığım ön ve arka ka-
pağı götürerek cilt yaptırdığım matbaacıma gittim.

‘’Bu kitabı nasıl bastıracağız?’’ dedim. Onun bana anlat-
tığı kadarıyla bu işin beni çok aşan maddi yönü olduğunu 
anladım. Yine Türkiye’de bir kasabada bastıracağım bu ki-
tabın, bilimsel akademilere nasıl ulaşılacağı fikri beni çok 
endişelendirdi.

Keşke bu kitabı bütün dünyaya ulaştırabilsem. Bunun 
için de Amerika’da yayınlatabilsem diye düşündüm. Hayal 
tabii…

İnternette gezinirken, “amazon.com” da Türkiye’de 
ve Amerika’da kurulu bir yayınevi aracılığı ile kitap 
yayınlanabileceğini öğrendim. Firmaya bir e-mail göndererek 
kitabımın Amazon’da basılıp basılamayacağını sordum. 
Hemen telefonla geri döndüler. Bana, “Kitabını bize gönder 
bir bakalım. Amazon Türkçe kitap kabul etmiyor. Bakalım bir 
çaresini bulacak mıyız?” dediler. Gönderdim. İki gün sonra 
bana cevap geldi. “Kitabı İngilizceye çevirirseniz, gramer 
ve düzenlemelerini yaparsanız, ön kapak ve arka kapak 
yaparsanız; şu fiyata kitabınızı Amazon’da yayınlatabiliriz.” 
dediler. Fiyat dedikleri de benim bir aylık emekli maaşım. 
(Türkiye’de emekli maaşları çok düşüktür.)


