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   Anasayfaya Dön Karakter boyutu  

 
 
Bilim Teknoloji ve Medeniyet Vakfı Başkanı Prof. Dr. Salim Al-Hassani, ''İslam kültürü bu medeniyette 
çok güçlü olmasına rağmen biz bu kültürü hatırlayamıyoruz. Dünyada birçok icat bu coğrafyadaki 
toplulukların ortak üretiminin sonucudur'' dedi.  
      
Bilim Teknoloji ve Medeniyet Vakfı'nın düzenlediği Türkiye Müslüman Mirası Bilinirliği Ağı'nın (MHANT) 
ikinci toplantısı Marmara Üniversitesi Rektörlük Binası'nda gerçekleşti.  
      
Toplantıda konuşan Al-Hassani, kamuoyunun algısında bulunan ve ''Ortaçağ'' olarak adlandırılan bin 
yıllık hafıza kaybını ortadan kaldırmak için vakfın çalışmaları kapsamında toplantı ve projeler yapmayı 
sürdürdüklerini ifade etti.  
      
Al-Hassani, ''Ders kitapları, internet ve liderlerin düşüncelerinde bin yıllık bir tarih atlanarak anlatılıyor. 
Bu bin yıla, başka kitaplarda da (karanlık) ya da (Ortaçağ) adı veriliyor. İnsan medeniyeti bir birikimdir 
ve insan tecrübelerinin üst üste eklenmesiyle ortaya çıkar'' diye konuştu.  
      
Al-Hassani, İslam'ın bin yıllık kayıp dönem içindeki katkılarının dünyada önemli isimler tarafından 
tanındığını vurgulayarak, ''İslam kültürü bu medeniyette çok güçlü olmasına rağmen biz bu kültürü 
hatırlayamıyoruz. Dünyada birçok icat bu coğrafyadaki toplulukların ortak üretiminin sonucudur. 
Dolayısıyla bu süreci tanımlarken bin yıllık dönemi yok saymak büyük yanlıştır'' dedi.  
      
Vakfın kuruluş amacının geçmişten ders alıp geleceği inşa etmek olduğununu altını çizen Al-Hassani, 
sözlerini şöyle sürdürdü:  ''Maalesef durum bu, pek iç açıcı değil. Belirli ırklar, sanki daha aşağıymış gibi 
yapılan uygulamalarla öldürüldü. Kızılderililer, İnkalar, Yahudilere karşı bu tarz uygulamalar yapıldı. 
Belki sıra Türkiye'ye geldi. Bu, Amerika'da ya da Avrupa'da üstünlük, gelişmekte olan ülkelere ise bir 
aşağılık kompleksi yarattı. Sanki (Batı bilginin kaynağıdır) diyerek düşünmeye başlanması, diplomatik 
ve sosyolojik birçok soruna sebep oluyor. Bin yıllık hafıza kaybını ortadan kaldırmak, toplumsal anlamda
bir ahengi ve birlikte yaşamayı artırır, milliyetçilik gibi istenmeyen şeyleri azaltabilir ya da ortadan 
kaldırabiliriz.''  
      
İstanbul'da gerçekleştirilen sergi sayesinde Türk çocuklarının bilimsel çalışmalara yönelik kendilerine 
güven kazandıklarını gözlemlediğini belirten Al-Hassani, ''Bu etkinliklere sadece halk ilgi göstermedi. 
Her gittiğimiz yerde liderler de projeye destek verdiler. Birşeyi hem liderler hem de çocuklar seviyorsa o
proje başarılıdır'' ifadelerini kullandı.  
      
Öte yandan, İstanbul'da sergilenmesinin ardından dünya turuna çıkan ''1001 İcat Sergisi'', mayıs ayı 
içerisinde, Los Angeles'deki California Bilim Merkezi'nde sergilenmeye başlayacak. Sergiyi ziyaret 
edenler, NASA bünyesinde ilk kez aya çıkan uzay mekiğini de görme fırsatı bulacaklar.  
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