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Osmanlý Timurlu Kader Birliði

Emir Timur tarihimizin en
büyük baþbuðlarýndandýr. Çok iyi bir siyasetçi ve hayatýnda yenilgi
tanýmayan bir savaþçýdýr. Türkistan Türkleri onun bu baþarýsýný Hoca
Ahmet Yesevi&rsquo;ye duyduðu sevgi ve saygýya borçlu olduðunu söylüyorlar. Bu
arada sýk tekrarlanan bir yanlýþý düzeltelim. Timur Han deðil Emir&rsquo;dir.
Cengiz Han&rsquo;dan sonra onun soyundan gelmeyen hiç kimse Han adýný
alamamýþtýr. Ama gerçekte hükümdardýr. Han ilan ettiði kiþi Cengiz
soyundandýr ama kukladan baþka bir þey deðildir.

Osmanlý Türk tarihinin en büyük bahislerindendir. Üç kýta üzerinde
uzun asýrlar hüküm sürmüþ bir Cihan Devletidir. Osman Bey&rsquo;den baþlayarak
Sultan Süleyman&rsquo;a kadar, samimi dindarlýðýn, bilim ve serbest düþünceye
baðlýlýðýn hüküm sürdüðü bir yönetimle yönetilmiþtir. Devletin
temelinde Hoca Ahmet Yesevi&rsquo;nin yolu egemendir. Hacý Bektaþ Veli
devletin manevi kurucusudur.

Bu yolda dinin temeli de bilimdir. Þeriatýn on kuralýndan birisi bilimdir.

Osmanlýnýn çöküþü 1517&rsquo;de Yavuz Selim&rsquo;in Mýsýr&rsquo;dan getirdiði, aklý
deðil nakli esas alan eþari Sünniliðin devletin resmi görüþü olmasýyla
baþlamýþtýr. Oðlu Sultan Süleyman döneminde okullardan felsefe
dýþlanmýþ, bilimler yararlý yararsýz diye ikiye ayrýlmýþ ve çöküþ
baþlamýþtýr. Elbette bu sonuçta Devletin yönetimini ele geçiren
&ldquo;Dönmemiþ Dönmeler, Devþirilmemiþ Devþirmeler Partisi&rdquo;nin ülkelerinden
getirdikleri skolastik engizisyoncu dincilik ile rüþveti
yaygýnlaþtýrmanýn payý büyüktür.

Bu gidiþ 4. Murat ve 4. Mehmet zamanlarýnda Devlette etkisi çok büyük
olan ve kendilerine Kadýzadeliler denilen bilim ve sanat düþmaný
yobazlýk hareketine yol açmýþtýr. Mekteplerden bilimler tamamen
kaldýrýlmýþtýr. Katip Çelebi &ldquo;Mizanül Hak&rdquo; adlý eserinde bu gerçekleri
acý acý anlatýr.

Timurlularda da buna benzer bir geliþme olmuþtur. Osmanlýda Fatih
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gibi bilgin ve bilimi teknolojiye uygulamakta dahi bir Padiþahýn olduðu
dönemde Timurlu tahtýnda da büyük gökbilimci Uluð Bey vardýr. Uluð Bey,
kalýntýlarý günümüze kadar gelen büyük Rasathaneyi kurmuþ ve gökbilime
önemli katkýlarda bulunmuþtur. Onun yetiþtirdiði Kadýzade Rumi ve Ali
Kuþçu da büyük alimlerdir. Ýstanbul&rsquo;da onlarýn eserleri okutulurdu&hellip; Ama
babasýný devirip yerine geçen Abdüllatif Mirza Timurlulara baðnazlýðý
taþýdý. Babasýnýn Rasathanesi tahrip edildi, üzeri toprakla örtüldü.

Fatih ile Uluð Bey&rsquo;in arasý çok iyiydi. Elçiler gelip gider
görüþürlerdi. Türk soyunun iki büyük Hakaný birbirlerine sevgi ve saygý
duyarlardý.

Osmanlý ile Timurlu arasýnda ilginç bir kader birliði vardýr.
Fatih&rsquo;in oðlu deðil ama torunu döneminde Osmanlýya, Uluð Bey&rsquo;in oðlu
döneminde Timurluya bilim dýþý baðnazlýk girdi. Bu durum hem Türkiye&rsquo;nin
hem de Türkistan&rsquo;ýn dünyadaki bilimlik geliþmelerin dýþýnda kalmasýnýn
yolunu açtý.

Tarým Devrimini baþlatýp binlerce yýl insanlýða öncülük etmiþ olan
Türkler batýdaki bilimlik geliþmelerin dýþýnda kalýnca Sanayi Devrimini
kaçýrmýþ oldular. Sonu felaketler getiren bir geliþme&hellip;

Sanayi Devriminin baþladýðý yýllarda dünyanýn büyük Cihan Devletleri
Türklerindi. Osmanlý, Timurlu, Safevi, Babürlü&hellip; Ön Asya&rsquo;da, Afrika da,
Avrupa da Osmanlýnýn, Ýran da Safevilerin, Hindistan da Babürlülerin
borusu öterdi.

Sanayi Devriminin öncüsü olan Ýngiltere Osmanlýnýn çöküþünün yolunu
açtý. Osmanlýyý adý konmamýþ sömürge yaptý. Babürlülerin 9 asýrdan beri
Türklerin hakimiyetinde olan Hindistan&rsquo;ýný ise iþgal edip açýk sömürge
haline getirdi. Türkistan Coðrafyasý ise gerilikten kurtulmuþ, yeniden
kurulmuþ ve bilimde, sanatta, teknolojide ilerlemiþ sanayileþme yolunda
adýmlar atmýþ Rus Ýmparatorluðunun eline geçti.

Sanayi Devrimini kaçýrdýk. Þimdi Bilgi Çaðý&hellip; Onu kaçýrmamalýyýz&hellip;
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Tarih tekerrür etmemeli&hellip; Edecekse Tarým dönemlerindeki gücümüze
dönmeliyiz. Bilim de ve bilimi teknolojiye uygulamada sýçramalar
yaparak&hellip; Bilgi Çaðý üreticisi olmalýyýz&hellip;

http://turkcutoplumcu.org

Joomla TR!

Oluþturma: 4 August, 2020, 02:12

