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EKEV AKADEMİ DERCİSİ c. 1 sy. 2 (Mayıs 1998)-------- 1 

SEKÜLER DÜNY ANlN GİZLİ DİNİ: 
F ALCILIK, ASTROLOJi... 

Prof. Dr. Sadık KILIÇ(*) 

Insan, harika bir varlık.. Çünkü, onu varlık sahnesine süren güç, harikulade .. 
Bundandır ki. böylesine harika bir varlığı: insanı, sadece, müteal ve mutlak bir kud
retin ellerine teslim etmek, tek ma'kul ve yüceitici yol. 

1- İnsan ve bilgi.. 

Her şeyden önce, pekçok mezi~~rle donatılmış insan .. Daha mükemmeli ta
savvur dahi edilemeyecek bir bedeni ~asüp ve ritim ile, beden boyutları içinde 
mahfuz. derunl ve maveral bir dünya: akıl ve ruh. Zaman ve mekan blokları içinde 
sanki tutuklu, ama hatıra, hayal ve tasavur yetileri sayesinde de, zaman tahteraval
lisinde bir ileri bir geri harket edebilen, ele avuca sığmayan, evrenin tacı. seçkin ço
cuğu .. Bütün nesnel ve ruhsal pek çok yetenekleri arasında, bilhassa bilinmeze doğ
ru bir tutku ve cezbedilmeyi dile getiren tecessüs, geleceği bilebilme ihtirası ise, bü
tün çağlarda en çok dikkat çekeni.. Belki de, içindeki sesuzlaşma arzusunun. bilgi 
ve bilinenler katmanında küçük bir açılım coşkusu. Bu nedenle. bütün çağlar bo
yunca, düzeyi ne olursa olsun, toplumların, daima geleceği okuduğunu söyleyen. 
aşılmaz ufuklara doğru at koşturan, mümtaz bilgi ve gizlerel, kendi kızıl elamanla
rına el uzatan: ayrıca. kendi ruhlarındaki o tatmini güç bilme ve ittila arzularına 
aradık eden bilicileri, yani falcıları, astrologları var olagelmiştir.. 

Öyle ki. Eski Doğu'da2 mitoloji, asıl anlamlarıyla, tabii bir olayın yahut olayla
rın tasvirinden ve mesela, gökte yıldızların ve özellikle ayın ve daha sonra güneşin 
evrelerini, gelecekte olacak bir takım şeylere yormaktan ibaret olmuştur3. Hatta, 
paradoksal bir biçimde, pozitivist ve seküler zihniyetin zirvesinde olmakla övünen 
günümüz modem dünyasında daha yoğun olarak .. Ne Modus uiuandi ama!.. 

") Atatürk Üniv. Ilahiyat Fak. Tefsir Anabilim Dalı Öğretim Üyesi. 
1) Bkz. ··occulte"": gizli, sınırlı ve saklı şeyler [P. Foulqtüe ve Saint·Jean, Dictionnaire de la /angue 

phi/osoplıique, PUF., Paris-1967, s. 495, "occulte'' mad. 
2) Babil. Keldaniler, Sümerler, Elamlılar. 
3) Adıvar, Adnan, Tarih Boyunca 1/im ue Din, s. 46, Alfred Jeremias, Hand des Altorientalischen 

Geistskultur. s. 301 'den naklen. 
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Insan geleceği, gaybı gerçekten bilse ya da bildiğini söylese ne olur? Bu, esasen, 
sevinilecek bir şey olmaz mı? Böyle bir yetenek, beşen bilgi düzeyimizin bambaşka 
bir boyutunu göstermez mi? Mesela, "AIIah'ın ahlakı ile ahlaklanmak" .. Bu kabil 
sorulara cevap verirken, bu konuda bir "değer ve geçerlilik" ifade etmesi gereken 
"bilgi"yi iyi tanımlamalıyız. 

Bir kere, bağlayıcı olup eylemlerimize aksederek, bir "değer" taşıyan bilgi, "ger
çek" olana tekabül etmeli; klasik terimleriyle "vakıaya ve kendisinden haber verilen 
şey" e muvafık ve mutabık olmalı. Böyle bir mufabakatın bulunduğu yerde ancak, 
kabul edilmesi zorunlu, yadsınamaz bilgiden söz edilebilir! Buna göre Kur'an'ın, bil
gi dünyasına armağan ettiği şu genel kural ve kazıyye-i muhkeme, oldukça düşün
dürücüdür: "Kendisi hakkında bir ilminin olmadığı şeyin peşine takıl
ma!"4. Belki bunun içindir ki Hz. Peygamber, "Faydasız ilimden sana sığınıyo
rum, Allah'ımf"5 buyurmuştur .. Yine bu bağlamda, "Allah'tan faydalı ilim iste
yiniz"6 ve "Al/ahım senden, faydalı ilim istiyorum"? açıklamasını getirmiştir.. 
Öte yandan bedahet derecesinde kesindir ki, insan, bir sonrakinin bir öncekine ba
ğımlı olduğu enstantanelerden oluşan bir süreç neticesinde bilgiye ulaşır .. Sürekli ve 
sistemli bir çabayı gerekli kılan bu vetire boyunca, insan, bir takım yöntemler kul
lanarak, tikel (cüz'i) bilgileri yanyana getirip, niha1 merhaleye ulaşır. Özgün ifade
lendirmesiyle, muhakemeye (Raisonnement) dayalı "dedüktif ve diskürsif" bir 
bilgi ürünüdür bu. 

Burada önemli olan husus, ulaşılan hiçbir mu'tanın niha1 bilgiyi göstermediği; 
aksine onun geliştirilmeye dönük olup, kesintisiz bir evrimleşme merhalesi içinde 
bulunduğudur. Anlık kabullenmeler ve tesbitler eşliğinde, yanılmalar ve yanlışlıklar
la maJO! bir bilgi. Kısaca bu demektir ki, yöntemler ve araçlar ne kadar mükemmel
leşse de, beşer1 nitelikli bilgi, hiçbir zaman mutlak bilginin tamlığına ulaşamayacak
tır! 

2- İnsan ve gayb bilgisi 
Kur'an'da geçmekte olan "gayb" maddesi, beşeri bilgi ile ilahi mutlak bilgi için 

bir criterium {ölçüt) olarak anılmaktadır. Ya da, Allah'ın melekOt ve kibriyası ile, 
insanın küçük bilgi evreni arasında bir yasak bölge: göz alıcı bir tayf .. Allah, Kur'an
ı Kerim ayetlerinde, fenomenal oluş ufkuna henüz sarkmamış ve yaklaşmamış ör
tülü olgular kümesini ifade eden "gayb aysbergi"ni, her durumda, ancak Kendi bil
gisine havale eder.. Bu anlamda "gayb", ancak Allah'ındir, denilebilir; insanların 
ise, "gayb1 tekevvün kümeleri"nin, kevnl oluş sathına girmelerini beklernesi gereke
cektirS. Zira, gaybı bize açacak şifre ve kodlamalar, Allah'ın lamütenahi ilim hazi-

4) lsra, 36 
5) MUslim, Sahih, Zikir, 73. 
6) lbn Mace, Sünen, Dua, 3. 
7) lbn Mace, Sünen, Ikame, 32. 
8} Yunus, 10. 
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nelerindendir; O'ndan başkası da bilemez bunları9. Peygamberlerin gayb'e ıttıla, 

daha doğrusu mutalli kılınma şansları var ise de10, sarih bir beyan ve kat! bir bilgi 
olmadığı sürece, bu durum, sadece bir imkan ve ihtimal olarak kalacaktır. 

Fakat, öte yandafl, Kur' an! bazı ifadeler bu hususta coşkulu bir ümitvar oluşa da 
müsade etmemektedir. Nitekim Nuh (a.s) kavmine şöyle demiştir: "Ben size, Al
lah'ın~hazineleri benim yanımdadır demiyorum; gayb'ı da hiç bilmiyo
rum .. Bir melek olduğumu da söylemiyorum .. "ll. liginçtir ki, Hz. Muham
med ile ilgili ifadeye de, peygambere yönetilmiş olan bir emir kipi ile başlanır: 
"Açıkla ki, ben size, Allah'ın hazineleri yanımdadır demiyorum .. Gaybı 
da hiç bilmiyorum .. Size, ben bir meleğim de demiyorum!.."12. Hatta Hz. 
Peygamber, özellikle kıyametin vakti ile alakah olarak müşriklerce yöneltilen soru
lar ve beklentiler karşısında 13, kendisine verilmiş bulunan ne b! ve resul sıfatiarına 
rağmen, gayb 'ı bilmediğini çok kesin olarak itiraf etmektedir: "Şayet ben 
"gayb"ı bilseydim, daha fazla iyilik ve hayır işlerdim!.. "14. Hz. Peygamber 
de, mutlak gaybin tartışılmaması gerektiğine işaretle, "Allah'ın malılukatı hak
kında yoğun tefekküre dalınız, fakat O'nun zatı konusunda düşünmeyi
niz" buyurmuş15, bu bağlamda Hz. Ebu Bekir de, "İdrak edebilmekten aciz 
kalmak da bir idraktir"16 diyerek, kavrama imkanımız için bir yorum biçimi sun
muştur. 

En'am 50 ayetinde geçen "gayb" kelimesi, tek birmanaile sınırlanamayacak 
enginliktedir. Müfessir Alusl'nin çok özlü ifadesiyle, gelecek zamana dönük olarak, 
yararlı şeylerin yapılıp zararlı şeylerden kaçınılabilmesi için, hangi sebeplerin han
gi sonuçları (el-Müsebbebat) neticelendireceğini bilmek17 biçiminde anlamak, 
Kur'an'ın mana ve mefhumuna daha uygundur. Hatta, ayetin son pasajı olan, 
"Ben ancak, inanan bir toplum için bir uyancı ve müjdeciyim" ifadesi, bu 
anlamı teyit ederken, Kur'an! cümleler arasındaki ahenk ve bütünlüğün ifadesi ol
mak üzere, önceki hükmün dayanağı ve illeti makamındaki pasajlarda Hz. Peygam
ber şu gerçeği vurgulamak ister: "Ben ancak, uyarmak ve müjdelemek için görev
lendirilmiş bir kulum .. Benim misyon um, uyarma ve müjdelemeyle alakah ilimleri 
elde etmektir; yoksa, amacı bu olan bilgiler ile aralarında hiç bir münasebet bulun
mayan "gayb"lere vukufiyet kesbetmek çabası değil!"l8. 

9) En'.3.m, 59. 
10) A lmran, ı 79; Cin, 26. 
ll) Hüd, 31. 
ı2) En'am, 50. 
ı3) A'raf, ı87. 
ı4) A'raf, ı88. 
ı5) lbn Kesir, VII, 442. 
ı6) Abdullatif Harputi, Tenkihu'/-Kelôm, s. 228-229. 
ı 7) Rühu "/-me ·ani, IX, ı36. 
ı8) Rühu'/-me'ôni, IX, ı37. 
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O halde. kati bir bilgi ifade edecek bir biçimde. bütün katman ve açılımlarıyla 
gayb'ı bilrnek ancak Allah'a özgüdür .. Peygamberler hakkında, ancak Allah'ın bil
dinnesi durumunda, gayb okyanusundan katreler nasiplenrnek sadece bir imkan ve 
ihtirnaldir! ... 

3- Falcılığın sanal dünyası .. 
Bütün bunlardan sonra. sahih bir ternele ciayapmadan geleceği okuma girişimi 

ve bir takım simge ve sernbollerin yorumu aracılığıyla hem beşeri etkinlikleri yön
lendirme. hem de onu mistifie etme anlamında "fal"a gelince, önce şunu belirtrnek 
gerekir ki. tarihin hemen hemen her devresinde falcılık mesleğine rastlanmaktadır. 
Bilhassa Hint Çin. Mısır gibi Doğu ülkelerinde bu tür "u/um-ı ğaybiyye" çok rneş
hurdu .. Kahinler, falcılar, sihirbazlar, müneccimler hükümdarların yanında icray-ı 
faaliyet eylerlerdi. Mesela, Eski Yunanlılar halledilmesi IT'üşkil, zor meseleler için 
deniz yoluyla Mısır'a giderler, Mısır'ın Amon mabedincieki kahiniere geleceği sorar
lardı. Osmanlı İmparatorluğunda da. "müneccimbaşı" adıyla resmi bir makam da
hi mevcut idi19. 

Özellikle yıldızların seyr ve hareketlerinden bir takım hükümler çıkardıkları için 
"müneccim ''olarak da adlandırılan bu kimseler, bu konuda mütehassıs olduğu ifa
de edilen Sadi Bey tarafından şöyle tanımlanmaktadırlar: "Müneccim, astrolog: gü
neş, ay, Utarid, Zühre, Merih. Üranüs ve Neptün gezegenlerinin ve bunların ko
numları ile hareketlerinin hayvanlara. insanlara, bilhassa büyük kimselere tesir et
tiği kanaatindedirler .. "20. Müneccirnbaşılığın, geleceğe dönük strateji tesbitinde; bil
hassa başlatılması düşünülen bir hareket için "eşref saat'' in, en uygun vaktin tayi
ninde müessir olduğu anlaşılmaktadır.. Nitekim Pakalın'ın aşağıda naklettiği bilgi 
bunu doğrulamaktadır. Buna göre, Birinci Abdulharnit Sadrazam ve Sedarı Ekrem 
Koca Yusuf Paşa'nın sunduğu telhise [karar özetine] cevaben, beyaz üzerine yazdı
ğı hatt-ı hümayunda şu satırlar yer almaktaydı: "Hazret-i Fahr-ı Kainat Efendimiz 
nücQmen [yıldızlara göre] bir yere hareket etmedi; elmütevekkil, a/el/ah .. Be
nim um urum Cenab-ı Hakka tefvizdir; nücQma tefviz değildir [ Işlerimi ben. Ce
nab-ı Hakka güvenirim, yıldızlara değil] . Devlet-i aliyyede gerçi bu misüllü umQr
u muazzamalar için vakt-i muhtar addolunagelmiştir .. "21. 

Kur'an da, bunu kesin bir biçimde takbih edip haram kılmış; onu, bir ayette 
"fısk''. yani yoldan ve Allah'a itaat dairesinden çıkış, sapış; bir başka ayette de "şey
tan işi bir pislik" olarak nitelemiştir: " .. ve, fal oklanyla kısmet aramanız size 
haram kılındı. Bunlar fısktır"22 ve "Ey inananlar! ( ... )şans oklan şeytan 

-------------------------------
19) Osman Pazarlı, Din Psikolojisi. Remzi Ki tab evi, Istanbul-1968, s. 206. 

·20) Mehmet Zeki Pakalın, Osmanlı Tarih Deyimleri ve Terimleri Sözlüğü, II, 616, "münecciın" 
nıad., 2. stn., ve Il, 617, 1. stiı. · 

21) A.g.e., ll, 619, "ınüneccimbaşı" mad., 1. stn. 
22) Maide, 3. 



D01777c1s2y1998.pdf 22.02.2010 16:47:46 Page 6 (1, 2)

SEliliLER DÜNYANIN GİZLİ D İNİ: FALCILIK, ASTROLO]İ ... --- 5 

işi bir pisliktir"23. Kur'an'da genel hatlarıyla zikredilen ve kesin olarak haram kı
lınan "fal okiarı vasıtasıyla beşerT aktiviteyi yönlendirme !cü/tü" . günümüzdeki 
kimi sembol ve işaretleri okuyarak insanların geleceklerini çizme ve önceden yön
lendirıne çabalarına pir hayli benzemektedir. Bu/Cığu'/-ereb müellifinin anlatlığına 
göre, Cahiliyye dönemindeki araplar, bir yolculuk ya da ticaret yahut nikah yap
mak istediklerinde: yahutta. neseb konusunda veya bir maktulün katili hakkında ve
yahut ta diyet ödenmesi gibi bazı önemli işlerde ihtilaf ettiklerinde, yanlarındcı yüz 
dirhern olduğu halde, Kureyş'in, Mekke panteonundaki en büyük putu olan ve Ka
be' de bulunan Hübe/'in yanına gelirler ve o parayı, fal okiarının sahibine verirler
di. O da okiarı şöyle bir karıştım ve içlerinden birisini çekerdi.. Fal okiarının hepsi 
de ayni biçimde olup, yedi taneydi. Üzerlerinde bazı semboller ve işaretler bulunan 
aklar. Kabe'nin bekçisinin yanında korunurdu. Üzerlerindeyse, "Rabbim bana em
retti'', "Rabbim beni nehyetti", "sizden", "sizden değil", "mülhak ve katılma". "di
yet'· ifadeleri yazılıydı; yedincisi ise, boştu ... "24 

Insanın, kendi iradesi ve kararına raptedilmiş, bu nedenle de dopdolu insani ve 
sıcacık olan "oluş serüveni" ve hayat akışını bir tür hikmetsizliğe, karanlık oluşlara 
teslim ettiğinden. işte, yukarıdaki ayetler falcılığı kesin olarak haram kılmıştır. Çün
kü insan, bütün tezahürleriyle hayatı göğüslemeye, geliştirmeye, onu onarmaya ve 
anlamiandırmaya donanımlıdır: bu nedenle de, hep hazırdır.. Ortega y Gasset. her 
ne kadar, "Hayat üzerimize hazırlıksız atıverilmiştir!" dese de, bizim mahiyet ve 
fitrl donanım düzeneğimiz ile, hayatın kendisi arasında tam bir uyumluluk, yani 
adequatio bulunmaktadır.. Vehimlerin. damarlarımızdaki güç ile dimağımızdaki 
enerjiyi masseden medüzierine ve bir takım enfüsl yalancı semaların yıldıziarına va
rıp dayanmak, sanal dünyaların eşiklerine baş koyınak, bir yandan insanı alçaltır: 
diğer yandan da bilinçli benine, sıkı ilişki içinde bulunduğu ve cesaretle göğüslerne
si gereken objektif realiteye yabancılaştırır!.. Kur'an terminolojisinde sıkça, "temel
siz ve bilgi değeri olmayan öngörü, zan25 olarak ifadelendirilen, bir yerde de, ge
çersizliğine işaret etmek üzere, "gaybı taşlamak, karanlığa taş atrnak"26 ni
telemesiyle gözden düşürülen eylem, işte budur! 

Insanın akl! ve ruh! liyakatini saf dışı etmenin başka bir adı olan fal ve astroloji
ye Hz. Muhammed'in yaklaşımı da, muhakkak ki, Kur'an doğrultusunda olacaktı. 
Kur'an'daki yasaklayıcı ifadelere paralel olarak, o da şöyle demiştir: "Kim bir ''bi
lici''. (geleceği bildiğini iddia eden, arraf)'ye veya bir kahine gelir de, onun söyle
diklerine inanır ve onay/arsa, muhakkak ki Muhammed'e indiri/miş olan 
[Kur'an]'ı inkar etmiş o/ur"27. Onayiayıp bağlanmak şöyle dursun, onların müp-

23) Maide, 90 __ 
24) Mahmüd :; .. ;''ri ei-Alüsi, a.g.e., lll, 66-67. Aynı şekilde bkz. lbn ManzGr, Lisanu'/-Arab, XII, 270, 

··zE-LJ::;-ME-- ıııad. 

25) EJ-harsu: : En'am, 116; Zuhruf, 20; Zariyat, 10-11. 
26) Kehf, 22. 
27) Ebu'I-Izz, Şerhu'/-akideti't-Tahauiyye, 5. bsk., 1413 1 1992, Muessesetu'r-Risale, II, 759: Ebü 

Davud, Siinen , Tirmizf, Sünen ; lbn Mace, Sünen 'den naklen .. 
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hemiyet dolu verilerine, enformatik ve medyatik ağianna danışmak bile, ilahi yüce 
amaçlara yönelik ibadetleri geçersiz kılacak bir negatifliktir: "Her kim, bir "bilici: 
arrô.f" ye gelir de ona bir şey sorarsa, onun kırk gün namazı kabul edilmez"28 
Nebevl literatür bu konuda başka ilginçlikler de sunmaktadır .. Sahihayn ' de nakle
dildiğine göre, bazı kimseler Hz. Peygamber' e kahinler hakkında süal ederler. 
O'nun, "Ciddiye alınacak, ehemmiyetli bir şey değil" cevabı üzerine, "Ama, ey Al
lah'ın Resulü, onlar bazan bir şey söylüyorlar, o da doğru çıkıyor" deyince, Pey
gamber (s.a.) şu kesin hükmü koyar: "O doğru sözcüğü bir cin "gayb"den aşınr da, 
onu, yakın ilişki içinde bulunduğu o kahinin kulağına fısıldar. Kahinler de onu, yüz
lerce yalan ile karıştınrlar, öyle söylerler.. [Bir doğruyu bin yalanla karıp karıştınr
lar]"29. 

Gerçeğe uygun bilgiye ihanet olduğu için, insanın yabancılaştınlması, zayıf dü
şürülmesi söz konusudur, fal ve astrolojik verilere bağlanmada .. Yanılgılar üzerine 
bir ev kurmak gibi bir şey .. Meşru bir meslek, süluk edilmiş bir üretim yolu olmadı
ğından olsa gerek, Nebevl açıklamalar, falcılık ve kehanet yoluyla elde edilen "hül
uô.n" ı, yani husus! ücreti30 "necis: temiz olmayan, pis" olarak nitelemiştir. Aynı şe
kilde, kehanet karşılığı verilen ücretle alınmış yiyecekten yiyen Ebu Bekir, mesele
ye muttali olunca, "elini ağzına sokmuş, midesindeki her şeyi istifrağ etmiştir.."31. 
Bir hakikat pınltısı için, yüzlerce yalana bağlanmak, bunlara zebun olmak.. İşte ba
kışları bu gerçeğe yöneltmek için Kur'an, bahse konu falcı, kahin ve medyum ta
ifesini, "çok yalancı ve günahkar" zümre olarak nitelemiştir32. Çünkü böyle bir fiil 
bizi, "nesnellik fikri"nden uzaklaştırarak, bir yandan bilimselliğin aydınlık dünyasın
dan, diğer yandan da insanı bizzat hür ve yapıcı, oluşturucu gerçekliğinden kopa
racaktır.. Öyle ki, onu kendisinin dışına iterek, müphemiyetlerle dolu bir takım bil
gilerin salt alıcısı ve tüketicisi derekesine indirecektir .. 

Kur'an, insanı yücelten, böylece de insan ile evren arasındaki köprüleri pekişti- ._ 
ren "sahih bilgi" edinme yollarından uzak olan her türlü çabayı mahkum etmekte-
dir. Bireylerin cüz'i ve nihai yazgılannı kendi ellerinden alarak, kimi tesadüfi durum-
lardan üretmek, bu bağlamda astrolojik hareketlere bağlamak: işte insana yabancı-
laşmış, insan doğasına bir ihanet, onun kadr ü kıymetini eksiiten bir girişim, bir 
kapkaçcılıktır .. Geçmişi ve hali olduğu gibi, istikbali de hakikate mutabık olarak bil-
me anlamında mutlak bilgi, kudret ve hakimiyet, bölünmez ve bölüştürülemez bir 
şekilde Allah'a hastır. 

28) Müslim, Sahih, Selam, 125 {IV,1751); Ahmed, Müsned, IV, 68; V, 380; Ebu Nuaym, Hilyetu'/
Eu/iya, X, 406. 

29) Buhari, Sahih, Bed'u'l-halk, 6 {IV, 79), Tıbb, 46 (VII, 28); Müslim, Sahih, Selam, 122-123, 124, 
125 {IV, 1750-51). 

30) El-hulvan, kahine verilen ve bulunduğu kehanetine mukabil bir karşılık ve ücret sayılan şey .. [lbn 
Manzur, Lisan, XIV, 193-194, ''hala, el-hulvan" mad.]. 

31) Ebu'l-lzz, Şerhu'l-Akide , ll, 762-763. 
32) Şuara, 221-223. 
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Çarpıcı bir sahne .. 

Hudeybiye Musalahası sırasında, gece yağan yağmuru müteakıben, Allah'ın Re
sCılü, doğal fenomenleri ve onlann arkasındaki ilim, hikmet ve kudreti gerçek ko
numuna oturtan şöyle bir açıklama yapar: "Biliyor musunuz, Rabbiniz bu gece ba-

' ~ na [ilh01m yoluyla] ne buyurdu?" Saha benin, "Allah ve ResCılü daha iyi bilir", ceva
bı üzerine, Peygamber açıklamalannı şöyle sürdürür: "Kullanmdan kimisi, [hiç far
kına varmaksızın] bana mürnin olurken, kimisi de, aynı şekilde, inkarcı oldu .. 'Al
lah'ın lutfu ve rahmetisayesinde üzerimize yağmur yağdı' diyenler, bana mürnin ol
dular, yıldızlara nisbet edilen [yaratıcılık] gücünü de inkar ettiler.. Ama, 'Bize, sırf 
şu şu yıldızın hareketi sebebiyle yağmur yağdı' diye[rek, neticeyi bütünüyle yıldızla
ra nisbet eden]ler de, beni inkar ettiler, yıldızın mürninleri oldular .. "33. 

> 
? 

4- Firasetin yüceltilmesi.. 

Falcılık ve astrolojinin kınanmasına mukabil, müminde iman gücünden kaynak
lanan bir idrak ve sezgi gücü vardır ki, bu da "firaset" olarak isimlendirilir. Eşya 
hakkında gerçeğe mutabık bilgi elde etme gücü olan firaset, özellikle iman gücü ve 
salih amel ilişkisi içinde gelişir ve müminde kalıcı bir karakter haline dönüşür.. 
"lman!" olarak tanımlanan bu firasetin sebebi, Allah'ın, kulun kalbine atıverdiği bir 
nurdur. Gerçek mahiyeti ise, onun, kalbe yönelen ve tıpkı aslanın avının üzerine 
atılması gibi, onun üzerine atılan zihnl bir akım (hatır) oluşudur. lman! firaset, iman 
kuvvetinin derecesine göre olur, yani imanı kuvvetli olanın firaseti daha keskin olur. 
Bir de ruhi-riyazi firaset bulunmaktadır ki, bu, aç ve uykusuz kalma, bir takım şey
lerden kendini soyutlama ile elde edilir. Çünkü nefs, bir takım mania ve engeller
den kendisini tecrit edince, bu soyutlanışı nisbetinde firaset ve keşf yeteneği mey
dana gelir.. Firasetin bu çeşidi de, hem mürnin de hem de inançsızda bulunabilir .. 34 

İşte kınanmış olan falcılık ve astrolojiye mukabil, müminlerin, iman kaynaklı firaset 
ve nüfuzlu bir anlayış yeteneği geliştirmeleri istenmiştir.. Hz. Peygamber'in özellik
le, "Mümin, firasetin nuruyla bakar" sözü bu gerekliliği teyit etmektedir.. 

Ve, son tahlil.. 

!nsan hayatını, mutlak ilim, hikmet, kudret ve kibriya sahibi olan Allah'ın Kud
ret Eli'nden alıp da, cansız ve aciz varlıklar olan gök cisimlerinin konum ve hare
ketlerinde vehmedilen tesiriere havale etmek; ancak Allah'a özgü olan "hallakıyet
yaratıcılık" sıfat ve enerjisini onlara da yüklemek; bu, akıl ve hikmet dışı bir tavır 
olup, Astronom Dr. Mitton'ın ifadesiyle, "çok saçma bir düşüncedir"35. İnsanı 
hem kendisine, hem de Allah'a yabancılaştıran, bu nedenle de terkedilmesi gere
ken zihinsel ve ruhsal bir tortu .. Bu nedenle, sahih din ve kutsal ile köprüleri ata-

33) A.e., ll, 761. Buhaıi, Sahih; Mi.islim, Sahih, Ebu Davud, Sünen'den naklen,. 
34) Ebu'l-Izz, a.e., ll, 753-754. 
35) Milliyet, 21/1/1995. 

--·-----_-· 
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rak, agnostik ve nihilist bir evrende, falcıların, kahinierin ve astrologların buğulu, 
ınistifie edilmiş !oş ve korku sığınağı odaları, bizi olsa olsa ancak kainata daha faz
la yabancılaştıracak. gerçek sebepler ile nihai-ilah! sebebi (Müsebbibu'J-esbab) gör
memize engel olan bir hidıba dönüşecektir. 

İlahl-sahih inanç ve kadim-manevi geleneklerin yıkıntıları üzerine türemiş Mo
dern Seküler Dünya, ne ilginçtir ki, karabasanlarından kurtulmak için bir çıkış yolu 
arıyor.. Ama, bunalımlarının kaynağını oluşturan "büyük mahrumiyet" i keşfetme
dikçe de. asla halas bulamıyacağı bir handikapa mahpus .. 900'lü hatlarla hayatımı
za müdahil konuma gelen ve en mahrem mekanianınıza kadar sokulan modern fal
cılar. medyum36 ve astrologlar.. İşte hem bunalımın kaynağını gösterirken. diğer 
yandan bu sahih kaynağın yolunu tıkayan unsurlar.. Sosyc-psikolojik açıdan da, se
küler ve profarı bir dünyanın cendereleri altında ezilen insanın manev1 yoksunluk 
ve açlığını rant'a dönüştürmeye azınetmiş popüler ve gözde bir alt-kültür.. Belirsiz 
bir gizemciliğin yedeğinde, be.şer menşe'li pseudo-religion: "sahte din!". Ya da. 
"dinmi.ş gibi" bir şey .. Yahut da, ruhlardaki derin metafizik ve Tanrıyla ilgili boşluğu 
doldurmaya talip bir "müstağrep" .. İnsanın, tarihin ve kainatın algılanışında yer yer 
ınanevi yırtıklar ve travmalar oluşmuş kimselerin hayatiarına el koyan, dumanlı ha
vaların mahir fırsatçıları .. Bir başka ifadeyle söylersek, geleneksel ve modern versi
yonlarıyla falcılık ve astroloji, insandaki varoluşsal bir hissin: yüce ve bizi aşan bir 
kaynağa medyun ve oluş hissinin, yanlış bir yolla rant'a dönüştürülmesinin adı ol
muştur şimdi.. Fıtri bağlanış ve lman boyutunun hakiki objesi unutturulunca, onun 
yerine sahte imaj ve ritüellerin ikame edilmesi. 

Bu nedenle, sahte inanç ögeleri ve bu umut tacirlerinin yolunu kesebilmek; in
san için gerçek ümit kanallarını açık tutabilmek için, evet bunun içinse onlara, sa
hih lman ve itikad alanlarını sunmak, bunlara olan yönelişleri kuwetlendirmek ge
rekecektir.. Çünkü insan, ruh sömürücülerine el açmayacak denli asil bir varlıktır.. 
Ve şurası da kesinlikle bilinmelidir ki, Allah'tan başka geleceği görecek hiçbir göz 
yoktur. İlahi olmayan tüm gözlerse, zaman ve mekan sınırları içinde kayıtlı olup, sa
dece sonuçlanmış ve kendi görüş ufkuna girmiş olana baka bilir.. Uzak bir zaman 
boyutunda "olacak olan"a ise . yakinen ve katı olarak işaret edemez .. 

·;,·, 
.... ·· 

36) Medyumluk hakkında mesela bkz. Rene Guenon, Ruhçu Yan-ılgı, çev. Lütfi Fevzi Topaçoğlu, Iz 
Yayıncılık, lstanbul-1996, s. 282-289. 


