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ha çok ahlak ve tasawuf eserlerinin ko
nusu olmuştur (ayrıca bk. İHlAS) . 
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(ö. 1912) 
tarafından yapılan tenkitli 

L 
ve ilaveli tercümesi. 
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Tam adı Nizd-ı İlm ü Din: İsldm ve 
UJ(lm olan eser Ahmed Midhat Efendi'
nin, Osmanlı idaresindeki ülkelerde misyo
nerierin faaliyetlerinin ve İslamiyet aleyhin
deki yabancı yayınların dağuracağı zarar
ları bertaraf etmek amacıyla gerçekleştir

diği çalışmalarından (bk. BEŞAİR-i SIDK-ı 
NÜBÜWET-i MUHAMMEDİYYE; MÜDAFAA) 

biridir. Kitabın aslı kimya, fizyoloji ve ilim
ler tarihi alanındaki eserleriyle tanınmış 
John William Draper'in, yayımlandığı yıl
larda büyük yankı ve tepki uyandıran His
tory of the Conflict between Religion 
and Science adlı eseridir (Londra 1874) 
ve Fransızca'ya yapılan çevirisinden Türk
çe'ye aktarılmıştır. Kitabın "İslam ve UIQm" 
adını taşıyan ikinci başlığı, Ahmed Mid
hat'ın Draper'e yönelik tenkitlerini ve İs
lamiyet'in ileri sürülen iddialarla ilişkisinin 
bulunmadığına dair görüşlerini içermek
tedir. Ahmed Midhat Efendi, mukaddime
de Draper ve eserleri hakkında kısa bilgi 
verdikten sonra benzer konularda yayın 
yapmış Batılı diğer yazariara oranla onun 
ilmini ve ciddiyetini takdir ettiğini. on iki 
bölümden oluşan kitabının on bir bölümü
nü bazı tekrarları ve konu dışı bahisleri 
çıkararak çevirdiğini belirtir. 

Draper'in eserinde sırasıyla ilmin kayna
ğı, Hıristiyanlığın doğuşu, bir imparator
luk gücüne sahip olmasıyla geçirdiği dö
nüşümler ve ilimle ilişkisi, Tanrı'nın birliği 
fikriyle ilim arasındaki çatışma. bu çatış
manın Mısır, İran ve Arabistan'da nasıl or
taya çıktığı , ruhun mahiyeti, dünyanın ta
biatı ve yaşı. hakikatin ölçüsü ve alemin 
yönetimi konularında ilim- din çatışması, 
Latin Hıristiyanlığı ve ilmin çağdaş mede
niyetle ilişkisi incelenmiştir. Kitap aslında 
Hıristiyanlığın, özellikle Katalikliğin ilmi ve
rilere aykırı olduğu ve kilisenin ilimierin 
gelişmesini engellediği iddiasından hare
ketle kaleme alınmıştır. Ahmed Midhat da 
müellifin kanaatlerinin çağuna katıldığını 
ifade eder ve Draper'in, eserinin birçok ye
rinde İslam'ın ilimler karşısındaki tavrının 
Hıristiyanlık'tan daha olumlu olduğu gö
rüşlerini takdirle karşılar. Ancak onun yer 
yer ileri sürdüğü İslam'ın da itme karşı ol-

duğu iddiasını kabul etmez. Ona göre Ba
tılılar birçok meselede olduğu gibi itme 
karşı tutumu açısından da İslam'ı ya an
lamak istememiş veya yanlış sonuçlar çı
karmışlardır. Ahmed Midhat'ın asıl mak
sadı ise -kitabının birçok yerinde ısrarla 
üzerinde durduğu gibi- Avrupa'daki olum
suz akımlara kapılan gençlere İslam'ın yü
celiğini anlatmaktır. Batı'da ilim ve felse
feye dayanılarak dine yapılan h ücumlar
dan İslam'ın etkilenmeyeceğini söyleyen 
Ahmed Midhat, bazı gençlerin İslamiyet'in 
itme verdiği değeri araştırmadan filozof
ça davranmak özentisiyle onları taklit et
meye kalkışmasını doğru bulmadığını ifa
de eder. Eserin birçok yerinde tekrarla
nan bu ikazlarında (1, 199-201 , 213-214; 
II, 238-240, 283-290; lll, 374-376; N, 75-76, 
344-346 vb ) Ahmed Mi d hat'ın hitap ettiği 
zümre hakkında "gençlerimiz, genç mü
tefenninlerimiz, Avrupa lisanlarını ve uiQ
munu okuyan gençlerimiz" gibi ifadeler 
kullanmasından din aleyhinde bazı akım
ların varlığından ciddi şekilde endişe duy
duğu anlaşılmaktadır. Bu arada Ahmed 
Midhat, Draper'in eserinde İslam tarihinin 
bazı olayiarına ve Hz. Peygamber'in haya
tına dair çoğu kasıtlı üretilmiş yanlış bil
gileri de düzeltir. İskenderiye Kütüphane
si'nin yakılması olayına, ResQiullah'ın ra
hip Bah!ra'dan Hıristiyanlık telkinleri aldı
ğı, vahyin marazi bir hal ürünü olduğu gibi 
iddialara cevap verir. Müslümanların geri 
kalmışlığını kabul etmekle birlikte bunun 
doğrudan İslam'a bağlanamayacağını be
lirtir. 

Ahmed Midhat Efendi, Draper'e itiraz ve 
cevaplarında delil olarak kullandığı kaynak
ları yer yer zikreder; Gazzall ve İbn Rüşd 
en çok geçen isimler arasında yer alır. 
Özellikle Gazzall'nin dinle felsefe arasında 
uyumsuzluk bulunduğu görüşüne karşı İbn 
Rüşd'ün cevaplarını her iki müellifin Tehd
füt'lerinden iktibaslar yaparak açıklar. Fel
sefe ile İslam dininin çatışmadığını ispat 
etmek için daha çok İbn Rüşd'ün görüşle
rinden yarartanır ve Gazzafi'nin filozofları 
tekfir edişine gerekçe gösterdiği görüş
lerin Dehrller'e ait olduğunu belirtir. Ah
med Midhat tercümenin beşinci bölümü
ne ilave ettiği "İslam ve UIGm" başlıklı kıs
mın (II, 236-453) hemen hemen tamamı
nı bu konuya ayırmıştır. Bu hususta ken
disine MQsa Kazım Efendi'nin yardım et
tiğini söyleyerek onun eserlerinden ve şi
fahl takrirlerinden iktibaslarda bulunur. 
Bunların dışında kaynakları arasında İmam 
Muhammed (es-Siyerü 'l-Kebfr), Fahreddin 
er-Razi, Seyyid Şerif ei-Cürcanl, Rahme
tuilah ei-Hind! (İ?harü'l-hak/5'.) , Ebü'I-Fida 



(Tari/]), Hüseyin Vaiz-i Kaşifi (Tefslr-i Me
vakib) , Hocazade Muslihuddin Efendi, Ali 
Kuşçu. Taşköprizade, Feridun Bey (Mün
şeatü's-selatln) , AlCısizade (Tefslr) , İsmail 
Ankaravl (Mesnevl Şerhi) ve Ahmed Rüş
dü'nün (Hall-i Mes'ele-i TUfan) adları geç
mektedir. Yer yer Mevlana Celaleddin-i Ru
mi. Senal. Sa'dl-i Şlrazl ve Ziya Paşa'dan 
beyitler zikreder. Batılı müelliflerden Se
zar Kaneto , Viardot, Camille Flammarion 
ve Sernardin de Saint Pierre'in eserlerin
den bahseder. 

1 Ramazan 1313 (15 Şubat 1896) tari
hinden başlayarak Tercüman-ı Hakikat'
te tefrika edilen Niza-ı İlm ü Din daha 
sonra küçük boyda cüzler halinde toplam 
2000 sayfaya yakın bir hacimde ve dört 
cilt olarakyayımlanmıştır ( 1897-1 900). Eser 
üzerine Sema Ermiş tarafından yapılan 
yüksek lisans çalışmasında (bk bibl.) bö
lümlerin geniş bir özeti verilmiş ve ele alı
nan meseleler incelenmiştir. 

BİBLiYOGRAFYA : 

Ahmed Midhat, Niza-ı ilm ü D1n: İslam ve 
U/üm, istanbul 1313-18, I-IV; Orhan Okay, Batı 
Medeniyeti Karşısında Ahmed Midhat Efendi, 
Ankara 1975, bk. Fihrist; Sema Ermiş. Ahmet 
Midhat Efendi 'nin Niza-ı ilm ü Din Eserinde Din 
Bilim ilişkisi (yüksek lisans tezi, 2004), MÜ Sos
yal Bilimler Enstitüsü; Cemi! Aydın, "Türk Bilim 
Tarihi Yazımında 'Zihniyet' , 'Din' ve 'Bilim' iliş
kisi: Osmanlı Örneği", Türkiye Araştırmaları Li
teratür Derg isi, 11/4 , istanbul 2004, s. 33-34. 

L 

Iii M. Ü RHAN ÜKAY 

Nİ ZAM 
( ru.=wı ı 

Kilinatın yapısında bir düzen 
ve bilinçli tasarımın bulunduğunu 

ifade eden terim. 
_j 

islam düşüncesinde genellikle alemdeki 
düzeni ifade etmek üzere nizamü'l-alem 
tamlaması kullanılır. Eski Yunan felsefe
sinde "alem" anlamına gelen kosmos aynı 
zamanda "düzen" demektir. Pisagor'a ka
dar giden terimin bir düzen olarak alemi 
ifade edişi Empedokles ile belirginlik ka
zanmıştır. Batı dillerindeki kozmetik (cos
metic) kelimesi de kosmos kökünden gel
mekte olup terimin süs ve güzellik kavra
mıyla irtibatını göstermektedir. Arapça bir 
eserde aıem karşılığı kullanılan Grekçe kfis
mfis teriminin "nizam" ve "süs" anlamla
rını da içerdiği , dolayısıyla alemin bir dü
zen içinde yaratılmış olmasıyla estetik bir 
ahenk taşımasının aynı kelimede ifadesi
ni bulduğu belirtilmektedir (Cahiz, ed-De
la'il, s. 67) . Nizarn kavramı etrafında zen
gin bir terminoloji geliştirmiş olan müslü-

manların asıl ilham kaynağı alemi düzen. 
tasarım . ölçü. hesap. denge ve yasa kav
ramları ışığında resmeden çok sayıda kevnl 
ayetin bulunmasıdır. 

Kur'an'da nizarn kelimesi geçmez. Bu
nunla birlikte kainatta sarsılmaz bir düze
nin bulunduğu , bu düzenin boş ve anlam
sız olmadığı . kainatın özellikle insan varlı
ğına uygun yahut yararlı biçimde düzen
lendiği ve bu düzenin Allah tarafından 
konulduğu Kur'an'ın temel mesajlarından 
birini oluşturmaktadır. Bazı ayetlerde bu 
mesaj, doğrudan doğruya düzen ve dü
zensizlik kavramiarına tekabül eden keli
melerle ifade edilmektedir. Buna göre her 
şey bir ölçüye göre yaratılmıştır (ei-Fur
kan 25/2; el-Kamer 54/49) . Bu ölçü uyarın
ca her şey kendine has bir yaratılış yahut 
tabiata sahip kılınmıştır (Taha 20/50) Al
lah sadece yaratıp varlık vermekle kalma
mış. yaratılışı belli bir tasarım uyarınca dü
zenlemiş ve yarattıklarına var oluş gaye
sini yerine getirebilmek için hangi yolu iz
leyeceklerini de göstermiştir (ei-A'Ia 87/ 
2-3). Allah'ın yaratmasında hiçbir düzen
sizlik görülmez; kozmik sistemde bir boş
luk, bir düzensizlik bulmak mümkün de
ğildir (el-Mülk 67/3) "Güneş ve ay bir he
saba göredir. Yıldızlar. bitkiler ve ağaçlar 
O'na secde eder. O, göğü yükseltmiş ve 
dengeyi (mizan) koymuştur" mealindeki 
ayette (er-Rahman 55/ 5-7) gök cisimleri
ne ait hareketin bir denge yasası uyarınca 
matematik ilkelerine uygun biçimde ger
çekleştiğine dikkat çekilmektedir. Aynı ayet
te "yıldızlar" kelimesi bütün gök cisimleri
ni. "ağaçlar" kelimesi bütün yeryüzü var
lıklarını ifade etmekte ve bütün tabii var
lıkların secde eylemiyle kendileri için kon
muş yasalara boyun eğdiği ima edilmek
tedir ( ayrı ca bk. el-Hac 22/ 18). Göklerin 
ve yerin istese de istemese de uymak zo
runda olduğu, fakat kozmik bir bilince işa
ret edecek şekilde isteyerek uyduğu bu ya
sa düzeni şu ayette açıkça belirtilmekte
dir: "Sonra duman halindeki göğe yöneldi; 
ona ve yeryüzüne. 'isteyerek veya isteme
yerek gelin' dedi. İkisi de, 'isteyerek geldik' 
dediler" (Fuss ılet 4 1/11 ). Aynı bağlamda 
güneşin , ayın ve bütün gök cisimlerinin 
buyruk altına alındığı (Lokman 31/29), gök 
cisimlerinin kendileri için tayin edilmiş yö
rüngeden sapmaksızın gökyüzü denizinde 
yüzdüğü belirtilmiştir (el-Enbiya 2 ı /33; 

Yas!n 36/40) . Bunun yanı sıra gökyüzünün 
bir güzellik duygusu uyandıracak şekilde 
yıldızlarla süslendiğini belirten ayetler (el
Hicr ı 5/ ı 6; es-Saffat 37/6; Fussılet 4ı / ı 2; 

Kaf 50/6; el-Mülk 67/5) düzene estetik bir 
tasarımın eşlik ettiğini belirtmektedir. Te-
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leolojik bakış açısından düzen ve gaye kav
ramlarının birbiriyle ilişkisi (bk. GAiYYET) 
Kur'an'da da öne çıkmaktadır. Alemin oyun 
olsun diye (el-Enbiya 2 ıll 6 ) veya boşuna 
(Sad 38/27) yaratılmadığını . insanın var olu
şunun saçma olmadığını (el-Mü'minun 23/ 
ı ı 5), bütün bir alemin varlığının anlamlı bir 
amaca yönelik olarak yaratıldığını (el-H i cr 
ı5/85 ) ifade eden ayetler aynı gerçeği vur
gular. Ayrıca Kur'an'ın bildirdiğine göre ka
inattaki her şeyyeryüzündeki var oluş şart
larına uygun biçimde ve ihtiyaçlarını kar
şılayacak şekilde insanın hizmetine veril
miştir. Nitekim, "Allah'ın göklerde ve yer
de olanları buyruğun uz altına verdiğini, ni
metlerini açık ve gizli olarak size bolca ih
san ettiğini görmüyor musunuz?" ayetin
deki (Lokman 31/20) ilahi mesajın diğer 
birçok ayette tekrar edildiği görülmekte
dir. 

İslam düşüncesi tarihinde çeşitli akım
lara mensup müellifler. kainattaki nizamın 
bir yaratıcının varlığını gösterdiği fikrini te
m ellendiren deliller geliştirmeye gayret 
etmişlerdir. Mu'tezile düşünürü Cahiz'e 
( bazı yazmalarda hıri stiyan müellif Cibrll 
b. Nuh el-Enbarl'ye) nisbet edilen Kita
bü'd-DeJQ'il ve'l-i'tibôr 'ale'l-]J.al.lf ve't
tedbir adlı eser doğrudan doğruya nizarn 
delili geliştirmeye yönelik olarak telif edil
miştir. Astronomiden botaniğe, tıptan psi
kolojiye kadar içerdiği birçok alanda ge
liştirilen deliller, Gazzall'ye nisbet edilen el 
lfikme ii mal;)IUMti'llahi 'azze ve celle 
adlı ünlü eserde de yer yer yansımalarını 
bulmuştur. Hıristiyan rahibi Theodoret'in 
(V. yüzyıl) De Providentia adlı eseriyle de 
irtibatlı görünen ed-Dela'il'de (Davidson. 
s. 2 ı 9 ) düzen ve tasarımı ifade etmek üze
re "nizam. mülaeme. telif, tedbir, takdir" 
kelimeleri kullanılmaktadır. Alemi bütün 
müştemilatı ile bir eve, insanın alemdeki 
konumunu da ev sahibine benzeten mü
ellif böyle bir evin sahibinin ihtiyaçları ve 
yararı için tasarianınası gibi alemin de in
san için tasarlandığını. bunun yalnızca ale
min bir yönetim, ölçü ve düzen ilkesine 
göre yaratıldığına değil bu yaratıcının tek 
olduğuna da apaçık bir delil teşkil ettiğini 
söylemektedir (ed-Dela'il, s. 6; krş . Gazzall. 
el-f:iikme, s. 4) . Konuşmayı mümkün kılan 
f izyolojik tasarımın mükemmelliği, insan 
yapımı olan ve dinieyende hayranlık uyan
dıran bir müzik aletinin teknik tasarımıyla 
karşılaştırıldığında görülebilir. Teknik bir 
ürün sonuçta tabiatı taklidin bir neticesi 
olduğuna göre tabiattaki tasarımın çok 
daha hayranlık uyandırıcı olması doğaldır 
(ed-Dela'il, s. 47) . Bu görüşler Cahiz'in otan
tik eserinde belirtilen. yaratılmışlardaki dü-
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