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Târihî süreci incelerseniz
görürsünüz ki
günümüzdeki
Bilim Ve Teknoloji’ye
ilişkin
kavram ve gelişmelerin
temelleri
yâni
“ilim” de “bilim” de
9. ve 12. Yüzyıl
arasında
Müslümanlar tarafından
geliştirilmiş olan,
“Ön Rönesans Dönemi”
ya da
“Erken Rönesans Dönemi”
denilen
dönemde atılmıştır.
Sonraki yüzyıllarda,
Ω
. Dosyalarda sayfa sonlarındaki pdf, html uzantılı ve diğer adresler tıklandığında, internetteki bu ilgili
yazılara ânında ulaşı-labilir.

Yazar, particilik taassubunu reddeder, Türkiye Gemisi’nin batmamasının garantisinin, İslâmî istikâmet
doğrultusundaki çalış-malarda olduğuna inanır ve bu nedenle İslâmî istikâmeti benimseyenlerin tarafındadır. Yazar
hakkında daha fazla bilgilenmek isteyenler, aşağıdaki internet adresini tıklayabilirler:
http://mtemiz.com/bilim/BHB%20GEÇTİ%20(Yalnızca%20çocuksuz%2031.07.2015).pdf

karakterleri
îcâbı olarak,
Batılılar,
bâzı
Müslüman yöneticileri
yanıltmışlardır.
Bu yöneticiler
Batılıların yaşam ve
kültürel faaliyetlerini
üstün
görmeye,
kendi
İslâmî kültürlerini noksan görmeye başlamışlar ve
bu
yönde
çalışmaya
koyulmuşlardır.
Gelişen
süreç içinde
Müslüman ülkelerdeki
Halkın
büyük bir çoğunluğunda,
Batılıların malı zannettikleri,
Bilim Ve Teknoloji’ye karşı
genel bir
allerji doğmuştur.
Bu tepki
Müslüman Halkta
Bilim Ve Teknoloji için

“Gâvur Îcâdı” olarak
yerleşmiş
bulunuyor…
Bugün
bunun etkisini
Halkımız’ın
önemli bir kısmında
hattâ
Müslüman cemaatlerde bile
hâlâ
etkin olarak da
görmekteyiz.
Meselâ
Üniversite’de görev yapmış
bir
bilim insanı olarak
bu
olumsuz etkiyi
ben de bizzat
hissetmişimdir,
hâlâ da
hissedip yaşamaktayım…
Örneğin
bu sözünü ettiğim
Müslüman kardeşlerimizin
büyük bir kısmı,
yazılarımın içeriğindeki
bilimsel örnekler ve
yorumlar nedeniyle

sıkılarak,
yazdıklarımı
okumak istemedikleri
bilinmeyen bir şey değildir, artık…
Diğer taraftan,
İnönü Zihniyeti’nin
çeşitli
dışlama ve zulümleri nedeniye,
mâruz
kaldığım
bunalımlar sonunda,
1970’li yıllardan beri,
İslâm Ve Kültürümüzü de
incelemeye başlamış bulunduğum gibi,
hâlâ da
o
yolda çalışıyorum.
Dolayısıyla
benim
yazılarımda
bilimsel örnek ve yorumlardan başka,
yeri geldiğinde,
İslâmî Ve Kültürel yorumlar da
hiç eksik değildir.
İşin
enteresan tarafı da şu ki,
“ilme”
karşı allerji duyan,

ve / veyâ
nefret içinde bulunan
İnönü Zihniyeti yönetici ve mensupları da
güya
“bilimden” anlıyorlarmış gibi,
“ilme” karşı
hep
“bilimi” sayıkladıklarından dolayı,
ilmî yorumlara
sırt
çevirmeleri nedeniyle,
yazılarım
onlar
nazarında da değersizdir.
Çünkü
yazımlarımın
içindeki bilimsel örnekler,
konular ve yorumlar olduğu gibi,
İslâmî ve
Kültürel yorumlar da
hiç
eksik değildir.
Bu
sefer de
gel gör ki,
İslâmî Ve Kültürel yorumlar da
onları çileden
çıkartmaya yetiyor...
Onlar da

bu
yüzden
yazılarıma allerji ile bakıyorlar;
en
azından
okumak istemiyorlar…
Dolayısıyla
yazılarımı daha çok
dengeli,
normal yapılı insanlar
tercih
ediyorlar.
Sonuç olarak
yazılarımın
bir kısım Müslümanlar ve de
İnönü Zihniyeti’nin
yönetici ve kurumsal çoğunluğu tarafından
pek
tasvip görmediğini
çok
önceden beri biliyordum.
Ama
bendeniz,
inandığım doğrultuda
yazmaya devam ediyordum;
hâlâ da ediyorum…
Hani,
rûha inanmayan bir hocam,

“İnandığın yolda tek de olsan gideceksin!”
diyordu ya…
Bütün bu parçalanmanın nedeninin,
İnönü Ve Hempaları tarafından
İslâm Ve Kültürümüz’ün
redd-i miras edilerek
insanlarımızı
içine
sürüklemiş oldukları
gerek
ilmi câhillik ve
gerekse
bilimsel bilgisizlik yüzünden
olduğunu
artık
adımız gibi biliyoruz.
Dolayısıyla
ilmî ve bilimsel birikimlerimin
birer
sonucu olarak
tarafımdan
yazılan bu yazıların
her
iki cenah tarafından
ilgisiz
kalması aslında,
bu
şartlar altında
normaldir.

Bu sıralarda
yeni
aklıma geldi.
Bunca
tecrübelerden sonra
anlamış bulunuyorum ki,
İmam Hatip okullarının müfredatları,
hem ilim ve
hem de bilime açık olarak
hazırlanmış
bulunuyor…
Bu
nedenle,
benim
bu
yazılarımı,
en
iyi bir şekilde,
anlayarak ve severek okuyacak olanlar,
büyük
bir
olasılıkla mümkündür ki
yalnızca
İmam Hatip tahsili yapmış olanlar
olacaktır.
Dolayısıyla
şu
sıralarda
İmam Hatip mezunlarının her birini,
tek

kanatlı bir uçağa
karşı,
iki
kanatlı
birer uçak gibi görmem
her
hâlde
yersiz olmayacaktır.
WEB sayfamda da
bu
görüşe uygun
bir
düzeltme yapmam
artık
kaçınılamaz
bir
geçek gibi
görülüyor…

