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Altın İslâm Ve Kültürümüz‟den
habersiz olan bir insan,
Prof. Dr. Mehmet Altan‟ın
Cumâ Dergi’sinin
13-19 Ağustos 1993 târihli sayısına verdiği
röportajda,
“O zaman doğaya egemen olduğumuz konuları teker
teker sıralamak lâzım.”
“Tek bir ölçü vardır.”
“Bu ölçüden bakılmadığı vakit, bu tartışmanın içinden
çıkılmaz.”
“İnsanlığa hangi katkıda bulundun?”
Penisilini mi buldun? İnsanlara önceden depremi haber
veren âleti mi îcat ettin?” şeklindeki
sözlerine
hemen kanabilir / kanabiliyor…
Ama
gerçekler
çok daha başka…
Altın İslâm Ve Kültürümüz‟den
habersiz olan bir insan,
Mehmet Altan‟ın bu sözlerinden,

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
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ilk plânda,
şunları anlıyor / anlamaktadır:
“Müslümanlar olarak bizler,
kendi
Kültürel dokumuz içerisinde
bir şeyler yapamadık ki...”
“Bu Kültür bize
ne verdi?”
“İnsanlığa hizmet eden hiç bir katkımız yok...”
O hâlde
sözünü ettiğimiz kendi İslâm Ve Kültürümüz
yeterli değil...”
Gerçekten
bugün
insanlarımızın önemli bir kısmı,
özellikle de,
günümüzdeki
İnönü Zihniyeti mensupları,
ne yazık ki,
İsmet İnönü‟nün Şeflik Dönemi‟nde,
yıllarca uygulanan,
İslâm Düşmanlığı‟na dayalı1,
İslâmî câhilleştirme ve
redd-i miras politikası nedeniyle2,
Temiz, M., Ġslâm KarĢıtlığı, Alındığı İnternet Elektronik Adresi,
http://mtemiz.com/bilim/ĠSLÂM%20KARġITLIĞI.pdf YA DA
http://mtemiz.com/bilim/ĠSLÂM%20KARġITLIĞI.docx, En Son Erişim Târihi: 25.08.2015.
2
Temiz, M., Ah! Ġnönü’nün Ġslâmî Zulmü Olmasaydı Hiç Böyle mi Olurduk?Alındığı İnternet
Elektronik Adresi,
http://mtemiz.com/bilim/ĠNÖNÜ’NÜN%20ĠSLÂMÎ%20ZULMÜ%20HĠÇ%20OLMASAYDI%20HĠÇ%20BÖYLE
%20MĠ%20OLRDUK.pdf YA DA http://mtemiz.com/bilim/ĠNÖNÜ’NÜN%20ĠSLÂMÎ%20ZULMÜ%20HĠÇ
1
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Batı kültürünün özentisine kapılmıştı.
Bu yüzden
bir kısım insanlarımız,
Batı kültürünün önemli bir şey olduğu zannıyla,
kendi
Altın İslâm Ve Kültürümüz hakkında,
benzer câhillikler içinde
bulunuyor / bulunmaktadır...
Ben
şahsen ilk okuduğum zaman,
şimdiki kadar
Kültürel birikimim olmamasına rağmen,
Mehmet Altan‟ın
yukarıdaki
açıklamasının insana,
ilk plânda,
Kültürümüzü hiçe sayan,
bir anlamı empoze ettiğini
hemen
anlamış bulunuyordum…
Bir bilim adamı olarak
1960‟lı ve 1970’li yıllardan beri,
bir bilim disipliniyle,
yıllarca
sürdürdüğüm araştırmalarımın sonucunda
şimdi,
bilen
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bir bilim insanı olarak,
Mehmet Altan‟ın
bu cevâbında,
çok yanıldığını,
ne yazık ki,
yanlış bilgiler verdiğini
şu anda,
bizzat
vurgulamak istiyorum.
Esâsında
şu anda Altan‟ın,
Altın İslâm Ve Kültürümüz hakkında
hiç bir şey bilmediği,
bu
cevâbından
hemen anlaşılmış
bulunuyor / bulunmaktadır…
Hâlbuki gerçekte
durum,
onun
söylediklerinden
çok ama çok farklıdır:
Geçmişte
tüm tahsil hayâtımız boyunca
bize
öğretilenler de,
onun
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bu söyledikleri gibiydi.
Bu nedenle kendimizi bilgilendirip
aydınlatana kadar
bizler de,
onun gibi,
bütün bilimlerin kaynağının,
Batı olduğu inancı içinde bulunuyorduk.
İşte
bu
eksik ve yanlış bilgilerle,
bir çoklarımız gibi
onun da,
bu
yanılgının kurbanı olmaktan
pek de
kurtulamamış olduğu
anlaşılıyordu…
Prof. olmuştu
ama
Kültüründen haberi yoktu.
Anlaşılan
bir şey daha vardı ki
o da sonraları,
kendilerini tâzeleyip
yanlış
bilgilerden kurtulmuşa da
hiç
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benzemiyordu!
Öyle ya da böyle
bence,
çeşitli nedenlerden dolayı,
bu bilgisizlik,
elbette ki,
ayıp değildi…
Ama
asıl ayıp olan,
araştırıp öğrenmemek,
bu hâlde iken bile,
sanki
bir şeyler biliyormuş gibi
konuşarak
insanları yanıltmaktır.
Geçmişte
bizim meslekten
eleman az bulunuyodu.
Eski Türkiye‟de
iki ayrı üniversitenin her birinde,
sırasıyla
9 ve 28 yıl
Elektromanyetik Alanlar Ve
Mikrodalga Tekniği Anabilim Dalı‟nda
kadrolu
mesleğim îcâbı
tek bir öğretim elemanı olarak çalıştım.
Bu üniversitelerde
6
Prof. Dr. Mustafa TEMİZ

birer
Elektrik-Elektronik Mühendisliği‟nin
bütün
hazırlıklarını yapıp
onları kurmuş
şu anda da
emekli olmuş
bir bilim insanı olarak
bendeniz
her zaman,
böyle çirkin
durumların
iyice vurgulanarak,
kavranması amacıyla,
böyle
bilmeden konuşanlar için,
böyle durumları,
çoğu kere yeri geldiğinde
kendimi,
belki
mesleğimin ciddiyeti gereği olsa gerek,
biraz argo olmasına rağmen,
afedersiniz,
„işkembeden atmak‟
olarak vasıflandırmak zorunda olduğuma,
mecbur hissediyorum…
Çünkü
Altın Kültürümüz,
bu bilgisizlik konusunu da
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es geçmemiştir.
„Susan câhil, câhillerin filozofudur‟
atasözüyle,
yâni
ataformülümüzle,
bilmeyenlerin,
bilgisiz olanların da
durumlarını
nîmetlendirecek yolu da göstermiştir.
Şimdi
bu ataformülümüzün
eşsiz ve güzel değerlendirmesine
bakarak,
doğru olmaması dolayısıyle
afedersiniz böyle,
kaynaksız ve dayanaksız
bir şekilde böyle
„işkembeden atmanın‟,
insanlarımız nezdinde
meydana getirdiği
fikrî harâbiyetin,
ne anlama geldiğini,
lütfen
asîl ve kıymetli okuycularımız,
ihmal
etmeden,
düşünedursunlar!
“Neden câhil bırakılmışız?”
diye de
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belki
sorabilisiniz.
Yeri gelmişken,
câhilliğimizin nedenlerini,
biraz daha derinden,
irdeleyebiliriz, elbette…
Çünkü
şimdiye kadar
o kadar okullarda
okuduğumuz ve / veyâ okutulduğumuz hâlde
bize,
kendi Altın İslâm Ve Kültürümüz,
hiç
öğretilmemiştir ki!
Bu
en kıymetli değerlerimiz
bizlerden,
bilinçli kurnazlık ve ustalıklarla,
gizlenmiştir.
Bu bahtsızlığımızı
Yeni Türkiye‟de
henüz
yeni öğreniyoruz!
Bu konuda,
Târihimiz‟de
atalarımızın göstermiş olduğu,
meselâ
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29 Nisan 1916 Ku‟tül Amâre Destanı‟nın,
İnilizlerin ricâları üzerine,
ders kitaplarına sokulmamasının
henüz
yeni farkına varışımız3,
aynı zamanda
Kültürümüz‟ün,
İnönü Zihniyeti tarafından,
redd-i miras edilişinin,
binlerce
delilinden başka,
bilimsel
bir ispatı mâhiyetindedir de...
Sırf bu husus bile,
İnönü Zihniyeti konusunda,
sizlere
bir fikir verecek özellikte
değil midir?
Bu yüzden,
geçmiş
altın değerlerimizden,
çoğumuzun hiç haberi yok…
Meselâ
aşağıdaki resimlerde görülen
kahramanlarımızdan
Yeni Türkiye‟de
3
Kut'ül Amare savaşı 29 Nisan 1916 târihinde Osmanlı Ordusu’nun, Irak'ın Kut bölgesinde İngiliz-lere
karşı kazandığı, büyük bir zaferidir: Kut'ül Amare nedir? Kut'ül Amare'de neler oldu? Alındığı İnternet Elektronik
Adresi
http://www.iha.com.tr/haber-kutul-amare-nedir-kutul-amarede-neler-oldu-640608/, En Son Erişim
Târihi: 15.07.2018.
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daha yeni
haberimiz oluyor…

Meselâ resimde görülen Yarbay Şefik Aker‟den daha yeni haberimiz oluyor.
Ama bizlere Orta Öğretim‟de örneğin Yunanlıların Periklesi‟ne varıncaya her şeyi
ezberletmişlerdi.

Hele hele,
meselâ
aşağıdaki resimde görülen,
Halil Kurt Paşa‟dan
kimin haberi
vardı ki!
Yeni Türkiye‟ye gelinceye kadar,
Aşağıdaki
resimde görülen,
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kahraman
Fahrettin Paşay‟ı
kaç kişi tanıyor ve
onunla
gurur duyabiliyordu.

Eski Türkiye‟deyken Halkımız‟dan Halil Kurt Paşa‟yı kaç kişi tanıyordu?

Üstelik her birilerimizin kafaları
bütün
tahsil hayâtımız boyunca
ayrıca örneğin
Roma ve Yunan târihleriyle de
tıka-basa doldurulmuş
durumdaydı.
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Hâl böyle olunca,
o zaman gerçekleri,
nasıl ve
nereden bilecektik ki / bileceğiz ki?

Fahrettin Paşa

Nitekim
aydın geçinenlerimizin hemen hepsi de
bugün,
İslâm Ve Kültürümüz hakkında
benzer şekilde,
aynı
bilgisizliğin ya da yanlış ve fecî kültürel
şartlandırılmışlığın4
4
Temiz, M., Halkımızın AĢağılanması, Ġsyankâr Ve Bedbaht Bir Tortu Nesil, Alındığı İnternet
Elektronik Adresi,
http://mtemiz.com/bilim/HALKIMIZIN%20AġAĞILANMASI.pdf YA DA
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içinde
bulunuyorlar5.
İşin enteresan tarafı şu ki,
bu
aydın geçinenler,
bugün olsun,
bütün gerçekler su yüzüne çıktığı,
işin
gerçeğine kavuşulduğu hâlde,
ne tuhaftır ki,
eski
geçersiz
pek çok fikirlerinden
bir türlü de vazgeçemiyorlar.
Bu durum da,
biz
bilim insanlarına,
ikinci
bir bilimsel gerçeğin ipuçlarını vermektedir.
O
bilimsel gerçek de
şudur:
Nasıl bir kültür olursa olsun,
fikrî ve / veyâ fizikî hayatlarını
kendi özgür irâdeleriyle,
http://mtemiz.com/bilim/HALKIMIZIN%20AġAĞILANMASI.doc, En Son Erişim Târihi, 122.10.2014.
5
Temiz, M., Yarım Aydınlarımız, Alındığı İnternet Elektronik Adresi
http://mtemiz.com/bilim/YARIM%20AYDINLARIMIZ.pdf, En Son Erişim Târihi:
02.07.2014, http://mtemiz.com/Yayımlanacakeserler.htm
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uzun yıllar
başka kültürlerin
âdet ve yaşam enerjileriyle geçirenler,
eninde sonunda
bilimsel
DNA dönüşümlerine uğrayarak,
kendi öz kültürlerine
yabancılaşmaktadırlar6.
Düşünceleri de
Amigdala ve R–Kompleks
hastalıklarına yakalanmakta,
bu yüzden,
özgürce düşünme kabiliyetlerini de
yok etmektedirler.
Bu
Bilimsel
sonuçları sezen atalarımız,
bilimin gelişmediği
o
eski dönemlerde
tedbirlerini,
“Ağaç yaşken eğilir.”
ataformülümüze göre
alıyorlardı.
3-5 nesil süren
İnönü ve Hempalarının
6
Temiz, M., Ġlke Deseniz De Siz ĠĢte Busunuz!, Alındığı İnternet Elektronik Adresi,
http://mtemiz.com/bilim/ĠLKE%20DESENĠZ%20DE%20SĠZ%20ĠġTE%20BUSUNUZ.pdf YA DA
http://mtemiz.com/bilim/ĠLKE%20DESENĠZ%20DE%20SĠZ%20ĠġTE%20BUSUNUZ.docx,
En Son Erişim Târihi: 20.09.2014, http://mtemiz.com/bilim/bilimkosesi.htm
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Tahrifat Ve Tahibatı’yla
asîl
Milletimize
hepsini unutturdular!
Yazık edilmişiz, Vesselâm!
Öyle değil mi?
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