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Meğer
gençliğimde
câhillikler içinde
yüzüyormuĢum.
Üstelik de
câhilliğimin karabasanı,
kendimi gözlemlememe bile
engel
teĢkil ediyormuĢ…
Bütün
bunlardan heberim bile
yokmuĢ…
EĢsiz ve yüce olan
Ġslâm Ve Altın Kültürümüz‟ü öğrendikçe,
Ģimdi
geriye dönüp
baktığımda,
aynı zamanda
hâlâ
bâtıl içinde bocalayıp duran
o

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%20GEÇTĠ%20(Yalnızca%20çocuksuz%2031.07.2015).pdf

geçmiĢteki
pırlanta
arkadaĢlarımı da
gördüğümde,
gerek davranıĢ ve gerekse iç huzûru bakımından,
her an
gittikçe
daha da düzelip
normalleĢtiğimi görüyorum.
Demek ki,
mâneviyat yoksulluğu,
psikolojim üzerinde,
ayrı bir karanlık
yükmüĢ…
Onun için
bizim
Yüce Ġslâm Ve Altın Kültürümüz,
bizim
maddî ve mânevî
enerji ve ölçü kaynağımızdır.
Bu değerlerimizi hiç unutmamamız gerekiyor.
Bunları
bir levhaya yazınız da,
hep
gözünüzün önünde
bulunsun!
ġimdi benim gibi,

gençliğinde
Yüce Ġslâm‟dan Ve Kültürümüz‟den
habersiz bırakılmıĢ,
Ġslâmî Ve Kültürel açıdan,
câhil kalmıĢ birini düĢününüz!
Bu günkü hengâmede
bu kiĢiyi
hiç farkında olmadan,
kin, kibir, haset ve kendini beğenmiĢlik (ucub) içine
yuvarlanmıĢlıkla birlikte
ve / veyâ aynı zamanda,
idârecilerine1 sövüyor2,
emperyalist güçlerle iĢ birliği içinde,
kolayca,
çalıĢıyor görebilirsiniz3.
Benlik ya da ucub deyip geçmeyiniz!
Kendini beğenmiĢlik,
özellikle,
her bir insanda,
Ġslâmî ve Kültürel câhillik
nedeniyle
Temiz, M. Kültürümüzde (Dinimiz’de) Ġdârecilere Îtaat Kavramı, Alındığı İnternet Elektronik Adresi,
http://mtemiz.com/bilim/KÜLTÜRÜMÜZDE%20ĠDÂRECĠLERE%20ÎTAAT%20KAVRAMI.pdf YA DA
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yükselir / yükseliyor…
ġu andaki
kötülüklerimiz arasında,
en
zararsızı gibi görünen,
bu
câhilliğin
insanlarımız üzerindeki olgunlaĢmıĢ zehirli ve
acı ve olumsuz meyveleri,
daha çok
Ģu son
on yıllarda olmak üzere,
yaklaĢık
200 yıldır
çokça görülmektedir.
Daha açıkçası,
bunların
diğer kötü huylarla karmaĢıklaĢmıĢ binlercesini de,
artık
her gün
ortalıkta,
daha yakından,
görüyor ve biliyoruz.
Kendini beğenmiĢliğin müĢahhas görüntüsü,
baĢkalarını
aĢağı ve değersiz görmekle baĢlar.
Bu

mânevî hastalık,
her kesimde vardır.
“Ben Müslümanım” diyenlerin
önemli bir kısmında da
o kadar çok ki!
En az
görüldüğü kesim ise,
Tasavvufu yaĢayan hâl ehliyle,
olgun
mü‟minler kesimidir?
BaĢka
kültürlerin özlerinde,
„benlik ve bireysellik‟ kavramı,
kültürel olarak varken,
Ġslâm‟ın özünde
„biz‟ kavramı,
kültürel özellik olarak,
bulunmaktadır.
Kültürümüz huzurlu olmak için
mensuplarına,
mütevazı ve alçak gönüllü olmayı öğütlerken,
baĢka
kültürler mensuplarına,
daha çok,
„kendi menfaatlerini
üstün tutmayı‟ öğretmektedir.
Ġslâm Ve Kültürümüz
insanlara

huzurlu olmak için,
baĢkalarının sıkınıtlarını gidermeyi,
„mü‟min Müslümanlara
yardım etme yollarını‟
düĢünerek gerçekleĢtirmeyi öneriyor.
Bu nedenle,
baĢka
kültürlerin özünde,
„benlik ve bireysellik‟ kavramı varken,
bizim
Ġslâm Ve Kültürümüz‟ün özünde
„biz‟
kavramı esastır.
BaĢka bir ifâdeyle,
baĢka kültürlerin esâsında
„ego-benlik4‟,
Ġslâm Ve Kültürümüz‟ün
esâsında ise
‟biz ve
paylaĢma‟
kavramı hâkimdir.
Bunu
daha da açmak gerekirse
Ġslâm Ve Kültürümüz,
mânevî haz, huzur ve mutluluğu
elde
4
Temiz, M., Bencillik, Ben! Ben! Ben!, Alındığı İnternet Elektronik Adresi,
http://mtemiz.com/bilim/BENCĠLLĠK%20BEN%20%20BEN%20BEN.pdf YA DA
http://mtemiz.com/bilim/BENCĠLLĠK%20BEN%20%20BEN%20BEN.doc, En Son Erişim Târihi: 19.10.2013.

etmek için,
mensuplarına,
daha çok,
“mü‟min kardeĢlerinin menfaatlerini”
düĢünmeyi ve mazluma yardım etmeyi
üstün
tutmuĢtur / tutmaktadır.
Ġslâm Ve Kültürümüz‟de
mazlumun özel bir yeri vardır.
Öyle ki
Ġslâm Ve Kültürümüz,
kim olursa olsun,
mazlum duruma düĢmüĢ olanlara,
genel insan hakları açısından
karĢılıksız
sâhip çıkarak,
yardımda bulumayı
tavsiye etmiĢ ve bunu,
ahlâklı olmanın ve mutluluğun
ön Ģartı olarak,
gerekli kılmıĢ;
böyle davrananlara
büyük vaadlerde bulunmuĢ / bulunmaktadır.
DüĢünsenize bir kere,
Yahûdiler
Ġspanya’dan toplu olarak kovuldukları zaman,
onları
memleketine kabul eden tek hükümdar,
Osmanlı PadiĢahı

II. Bayezit değil miydi?
Ama
ne yazık ki
günümüzdeki
insanlarımızın bir kısmı,
Ġslâm Ve Kültürümüz‟den
haberleri olmadığı ya da
ondan
soğutulduğu veyâ
baĢka kültürlere özendirildiği için,
gün geçtikçe,
baĢka
kültürleri yaĢama gayretine girmekte;
bu nedenle
bencil sıfatlar kazanmaktadırlar.
Artan
bencilliklerin sonucunda da
toplumumuz,
ayrıĢmaya5, yalnızlaĢmaya,
sonuç olarak da
tıpkı Batılılar gibi,
canavarlaĢmaya6 doğru
hızla yol
almaktadır.
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1990‟lı yıllarda bir gazete,
Almanya‟da Müslüman olan,
bir gençten bahsediyordu.
Gencin,
Müslüman olunca,
duygularını Ģöyle ifâde etmiĢ olduğunu
okumuĢtum.
Genç
diyordu ki:
“Müslüman olmadan önce sâdece kendimden
sorumlu olduğumu,
Ģimdi ise
bütün insanlardan
sorumlu olduğumu hissediyorum.”
Bu nedir,
biliyor musunuz?
Bu bakıĢ açısının,
gerçek îman nûruyla,
fıtrî yâni yaratılıĢ mecrâsına girmesidir.
Gerçekten,
Ġslâm Ve Kültürümüz‟ü inceledikçe,
zamanla
insanlara ve yaratılmıĢlara karĢı
Ģartsız, katıksız ve karĢılıksız olarak,
daha çok sevgi duymaya,
Yunus‟un dediği,
“Yaratılanı hoĢ gör, Yaratan‟dan ötürü”

felsefesine
daha çok yaklaĢmaya
baĢladığımı,
bizzat
ben de
kendimde hissettim,
hissediyorum…
Hattâ
Ģu sıralarda,
kim olursa olsun,
günah iĢleyen insanları gördükçe
onlara
durmadan
duâ etme isteğimi yenemediğimi
îtiraf
etmek zorundayım.
Ġnsanları,
insanlık fıtratı doğrultusunda,
geliĢtiren
Ġslâm Ve Kültürümüz‟ün
bu özelliğini aman göz ardı
etmeyiniz!
Yüksek Lisans‟ta
danıĢmanlığını yaptığım,
Ģu anda ise,
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http://mtemiz.com/bilim/KÜLTÜRÜMÜZÜN%20KORUYUCULUĞU.pdf YA DA
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dünyâ çapında bir bilim adamı olarak,
CumhurbaĢkanımız‟ın,
elinden
bilim ödülü alan,
bir araĢtırma görevlimiz,
geçmiĢte
Boğaziçi Üniversitesi‟nde
Doktora‟sını yaparak,
Bölümümüz‟e geri dönmüĢtü.
Döndüğünde o anlatmıĢtı:
Boğaziçi Üniversitesi‟ndeki bir yaĢlı hocanın,
birçok üstün baĢarılara imzâ atan,
bir öğrencisini
Ģiddetli bir Ģekilde
kıskandığını,
onun
baĢarılarını gölgelemeye çalıĢtığını
söylemiĢti.
Duyduğumda,
o zaman buna
önce,
hayret etmiĢtim.
Ama
Ģimdi,
inandığı ve özlemi içinde yetiĢtiği,
baĢka
kültürler açısından,
bu hocanın bu kıskançlığını,
Ģimdi artık
kolayca,

îzah edebiliyorum,
artık...


Elime sıçrayan kaynamış çay suyunun ıstırâbını yaşayınca Cehennem’in dehşetini kavradığımda, buna
kimsenin dayanamayacağını hissedişim, bâtıl cepheden hakka dönüşümümde büyük bir rol olmuştur. Bu gerçekleri
bilmeyenlere ancak en etkili olarak duânın fayda verebileceğini düşünüyorum.
Çünkü Müslümanların birbirlerine yaptıkları duâlarla anne ve babanın çocukları için yaptıkları duâların
reddedilmediğini biliyoruz. Allah’ın (CC) sevgili bir kulu, deniz kenârında eğlenen coşkulu genç kızların yanından
geçiyormuş… Kızlar, ondan “bize duâ et dede!” dediklerinde, Allah‟ın (CC) sevgili kulunun nasıl davrandığını bir
düĢününüz! Onun, “Allâhü Teâlâ sizleri Cennet‟te de böyle sevinçli etsin!” şeklinde yaptığı duâ, beni de müthiĢ bir
Ģekilde etkilemiĢtir.
Çocukların okuduğu kitaplar husûsunda da seçici olmalıdır. Gençliğimde bozuk kitaplar okumuĢ
olsaydım, böyle güzel davranışlardan hiç haberim olur muydu? Düşününüz, bir kere!
Marksist kitapları okuyanların Marksist, Leninist olduklarını; sağcı Masonik kitapları okuyan çocukların
kapitalist olduklarını; halkçı kitapları okuyanların, kültürlerinden bihaber oldukları ve aĢırıya saplandıkları için,
militarist solcu ve anarşist olduklarını; kültürel ve dinî ölçüleri zorlayarak aşırılığa kaçmış bâzı Müslüman yazarların
kitaplarını okuyanların şiddet yanlısı gruplara karıştıklarını bilmelisin!
Atatürkçü kesilenlerin önemli bir kısmının Ġslâm‟a karĢı tavır aldıklarını, Müslümanları Cumhûriyet
düşmanı olarak vasıflandırdıklarını görmüyor muyuz? Cumhûriyet’in ilk yıllarında ödenek çıkartılarak, sırf,
Medres‟e de yetiĢmiĢ, yurt dıĢına hiç gitmemiĢ, Ehl- Sünnet İslâm âlimlerinden Elmalılı Hamdi Yazır’a Kur’an’ın
tercüme ettirildiğini bilmeyen var mı? Günümüzdeki Atatürkçülerin, Müslümanları Cumhûriyet düĢmanı saymaları,
apaçık Kültür câhili olduklarının bir örneği değil midir? Bütün bu sapmaların temelinde ya kendi Kültürümüz’ün
temel esaslarını yeteri kadar bilmemek ya da bilinçli bir hâinlik yatmaktadır. Daha çok rejim kurbanları oldukları
için Kültür câhili olanları hepimiz affedebiliyoruz. Çünkü onlar bilmediklerinden ya da yanıltıldıklarından dolayı bir
dereceye kadar mâsum sayılabilirler ama hâinleri aslâ…
Bu nedenle, okutulsun-okutulmasın kavgaları nedeniyle yıllarca okullarımızda bu zehirlere karĢı
okutulamayan, kendi Kültürümüz’ün İslâmî temel esaslarının, kestirme bir panzehir olarak, okullarımızda yeni
nesillere olsun bir an evvel doğrudürüst öğretilmesi gerekmektedir. Bunun diğer bir faydası da, Kültürümüz’ün
İslâmî temel esaslarının geniç nesillere kaçak olarak yanlış ve maksatlı biçimde öğretilerek yönlendirilmesinin
önünün alınması olacaktır.

