SİZLERİ KUTLUYORUM
EY ÎMANLI
TEKNİSYEN, MÜHENDİS
VE USTALAR!
İşte aklım hep
hikmete dâir insanların
yaşayış ve işlerini kolaylaştıran
o büyük parsayı toplayan îmanlı teknisyen
ve mühendislerde, faydalı ve çeşitli cihazları yapanlarla
her türlü bilgiyi her türlü üretime dönüştürenlerde!
Onları gıpta ediyor
ve kutluyorum, sâhip oldukları
bilimin yâni aklî ilimlerin hikmetleri nedeniyle...

Prof. Dr. Mustafa TEMİZ
31.12.2019

Müslümanların
İslâmî Ve Kültürel câhillikleri arttıkça
hikmet anlayışında da
istenmeyen
olumsuz dönüşümler
olmuştur.
Ne olmuştur?
Müslümanların ve Müslüman ilim adamlarının
ilme ve / veyâ
bakış açıları değişmiştir.

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
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12. ve 13. yüz yıllardan sonra,
Müslümanlar olarak
kendimize
en büyük kötülüğü
maalesef
bizzat
kendimiz yapmışızdır…
Geçmişte
Milletimize hâkim olan
zümreden başlayarak
günümüz Müslümanlarının çoğunda
aklî ilimleri yâni bilimi veyâ
günümüzde aydın geçinen
çoğu etkin zümrede gözlemlenen
naklî ilimleri yâni ilmi,
hiçe saymak gibi,
bir aşırılığa sapılmıştır.
Günümüzde ise
bunun daha da ilerisi olarak
aşırı uçta olan
bir grubun
baskısı
hüküm sürmeye başlamıştır.
Bunlar,
ilme ve ilmin yaşanılması gibi
tezâhürlerine
tahammül dahî edememektedirler.
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Bunlar her fırsatta,
“lâik bir devlette bunların yeri mi olurmuş!”
tantanalarıyla tetiklenerek
“gerici, fundamentalist, yobaz” gibi
yaftalarla
karşı tarafı “tuu kaka”
etmektedirler.
Nitekim
“Ortadoğu‟da İslâmî gelişmeleri konu alan ve bu alanda
doktora yapan”
bir bilim bayanının
“doktor” unvanının
birkaç yıl sonra,
“bilimsel değil” diyerek,
YÖK tarafından
iptal edilmesi,
henüz
hâfızalardan silinmiş değildir.
Şunu
hiç akıllarına getirmiyorlar ki,
“p…lu olarak suçlanan değneğin
bir ucu karşı tarafı ilgilendiriyorsa,
diğer ucu” da
kendilerini ilgilendirmektedir.
Görüldüğü gibi,
bu iki taraf nezdinde olan,
tâlihsizliğin
olumsuz sonuçları,
Millet ve Memleketimize
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mal olmaktadır.
Dolayısıyla,
günümüzde hangi hikmetten bahsedeceğiz ki?
Hikmete gelene kadar,
ilim ne bilim ne?
Bunlardan başlamak lâzımdır.
Sonra da,
konuşabilmek için,
ayağa kalkıp
ayağın kuvvet alacağı
“basacak” bir mesnet taşına ihtiyaç vardır.
Aşırı iki uç
ortalıkta
basacak ve kuvvet alacak bir mesnet bırakmadı ki,
bundan sonra
sıra
hikmete gelsin!
Eski Türkiye‟deyken
çoğu üniversitelerimizde hikmeti ifâde eden
bilim ve teknolojiye âit
laboratuar imkânlarından
son derece
mahrumduk.
Ancak
teorilerin nümerik ve simülasyon tipinden
uygulamaları yapılabilmekteydi...

4
Prof. Dr. Mustafa TEMİZ

O zamanlar bizler
böyle bir durumdayken,
üzülerek ifâde etmek gerekir ki
hikmeti,
biçim açısından,
Batılı bilim adamları,
bilimsel çalışmalarla
uygulamaktaydılar.
Bu durumdaki
o
bilim adamlarının tek eksiklikleri
inanç
noksanlığıydı.
Genel olarak
o
bilim adamları,
Allah‟ın (CC)
İslâm‟da târif ettiği,
inanca da
sâhip olsalar yok mu,
o zaman
ne olur bilir misiniz?
Allah‟ın (CC)
“Uslanmazsanız, sizin yerinize râzı olduğum başka bir
millet yaratırım1.” şeklindeki tehdidi
tahakkuk eder / edebilir.
1
Mâide Sûresi, âyet 54: “Ey îman edenler! Sizden kim dininden dönerse, bilsin ki Allah yakında öyle bir
toplum getirir ki, Allah onları sever, onlar da Allah'ı severler; mü’minlere karşı yumuşak, kâfirlere karşı da onurlu
ve şiddetlidirler; Allah yolunda mücâhede eder, hiçbir kınayıcının kınamasından da korkmazlar. Bu, Allah'ın bir
lütfudur, onu dilediğine verir. Allah, geniş ihsan sâhibidir, her şeyi çok iyi bilendir.”
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İsterseniz
bunu
biraz daha açalım:
“Ey îman edenler!”
“Sizden kim dininden dönerse,
(bilin ki) Allah onların yerine öyle bir topluluk getirir ki,
Allah onları sever,
onlar da Allah‟ı severler.”
“Onlar
mü‟minlere karşı alçak gönüllü,
kâfirlere karşı güçlü ve onurludurlar.”
“Allah yolunda cihad ederler.”
“(Bu yolda) hiçbir kınayıcının kınamasından da
korkmazlar.”
“İşte bu,
Allah‟ın bir lütfudur.”
“Onu dilediğine verir.”
“Allah,
lütfu geniş olandır, hakkıyla bilendir-Mâide Sûresi, âyet
54”
Elmalılı Hamdi Yazır gibi
çoğu âlimler,
bu âyetin
biz
Türklerin
yaratılmasına ilişkin âyet olduğu
konusunda birleşiyorlar…
Onun için,
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her bir
Müslüman ferdin
durumunu gözden geçirmesinden,
sâhip olduğu
İslâm nîmetinin şükrünü
yerine getirmesinden başka
bir çâre mi vardır?
Yoksa
ebedî
saadet kuşunun
sessizce
başkalarına doğru uçma ihtimâlinin
her zaman
mümkün olacağını
unutmamalıdır!
Bilimle uğraşan bir insan,
meselâ bir öğretim üyesi olarak
geçmişte
üniversitelerimizde
bilimsel teorilerin nümerik ve
simülasyon tipinden yapılan
uygulamalarında
„Acabâ bir hikmet payı var mıdır?‟ diye
her zaman
düşünürdüm-düşünüyordum.
Bu uygulamaların,
yukarıda yapılan
açıklamaların ışığında,
hikmet tanımına
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tamâmen uymamalarına rağmen
gene de,
“tavşanın suyunun suyu misâli”,
hikmetten
bir nasip alacağımıza dâir bir ümidimi,
dâimâ
muhafaza ediyordum / etmişimdir:
Yeni neslin çoğu bilmez.
Eski Türkiye’de
toplu iğne bile yapılamıyordu.
Ama
ümitsiz de değildim…
Hamdolsun ki bugün
eskiye nispetle
laboratuvalarımız,
sanâyimiz ve askerî ugulamalarımız da
gelişmiş durumdadır.
Bunlar,
gurur duyduğumuz
Yeni Türkiye
heyecanı
içinde
daha da gelişmektedir.
İşte
aklım hep
hikmete dâir
insanların yaşayış ve işlerini
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kolaylaştıran
o
büyük parsayı toplayan
îmanlı
teknisyen ve mühendislerde
faydalı ve çeşitli cihazları yapanlarla
her türlü bilgiyi
her türlü
üretime dönüştürenlerde!
Onları
gıpta ediyor ve kutluyorum,
sâhip oldukları
bilimin yâni
aklî ilimlerin hikmetleri nedeniyle...
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