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ilk insanın yaratılışından ve 
ilahi teklifin yapılışından ·bu yana, 
doğru ile yanlış arasında sürekli bir 
mücadele bulunagelmiştir. ilahi di
nin taraftarları ile karşı cıkanlar 

arasındaki bu mücadelede, Allah'ın 
elçileri Peygamberler, din yayıcisı 
olarak en etkin oldukları gibi, aksi
yonları icabı en çok reaksiyona ve 
taarruza c'a onlar hedef .olmuşlar

dır. Başlangıçta sözle olan mücade-
lenin giderek eyleme dönüştüğü za- -~ 

manlar da olmuştur:. · 
Bu ilahi Davetcilerin, gerek 

kendi Peygamberlik güçleri, gerek 
bağlılarının da yardımıyla, ekseriya 
karşı cıkanları etkisiz bıraktıklarını. 
fakat bazan da caresiz kalıp Rab'
larına müracaat ettiklerini görüyo
ruz. Nuh (a.s.) ın milletini yola ge-

. tirmekte aciz kalıp Allah'tan yardım 
dilemesi gibit. 

Elden ele geçip Son Resul'de
karar kılan din bayrağı_nın ne dere
ce hakaret ve tapkilere hedef olc.'u
ğu da herkesee malumdıir. 

(1) el-Müminftn: 26, eş-Şuara: 
117-118, Kamer: 10, ve Nuh 
sl\resinin muh. il.yetleri. 



GÜNÜMÜZ MÜSLÜMANLARININ 
YAŞLl VE AZ OKUMUŞ KIMSELERDEN 

. OLUŞMASI, YiNE iNSANLIGIN KENDI 
HATASIDIR VE KESiNLIKLE ESKI 

. DiNSIZLERIN YAPTIGI GIBI,. DI NE Ah 
BIR KUSUR OLARAK DÜŞÜNÜLEMEZ. 

·ÇÜNKÜ DÜNYA VE MADDE ÖLÇÜLERINE 
GÖRE ÇOK iLERILERDE VE YÜKSEKLERDE 

OLAN BIR ADAM, BAZAN GERÇEGi 
GÖRMEYEBILiR BUNA· RAGMEN BASiT 

BiR ÇOBAN HER ŞEYi ANLAYA6iLIR. 

·Şimdi bu girişten sonra, ilk teb
liğ aletinin "söz", ve karşı çıkma

ların da bu cinsten olması hasebiy
le, bçışlangıcından bugüne . kadar 
dine ve bağlılarına itiraz ve taarruz 
edenlerin söyledikleri sözleri akıl 

ve mantık ölçülerine göre değerlen
dirip mantıkları hakkında bir hükürrı 
vermeye çalışacağız. Kafa yapıların
daki birbirine benzer tarafları ve 
ortak noktaları göreceğiz. · Hepsi 
hakkındaki değer hükmümüzü yazı
nın sonunda vermek üzere, ilk ör-. 
nakleri Kur'an-ı Kerim'den ve tarihi 
seyri içinde alıp, durumlarını inee
lemiye çalışalım. 

iLK PEYGAMBER ve 
iBLiS: . 
Şeyianın itirazı, aslında üzerin

de söz edilmeye değmeyecek kadar 
yersizdir. Çünkü Şeytanın Allahil 
Tealaııın secde. emrine karşı koy-· 
masında, ileri sürdüğü gerekçe 
"Beni ateşten, onu çamurdan yarat
tın. Ben ondan üstünüm."2 fikrin
den ve çok basit bir kaziyyeden iba
retti. Bunun geçersizliği ise mey-

dandadır. Çünkü secde emrını ve
ren, ateşten de olsa . "Yaratan"dır. 
O'nun yaratıcılığını. yani kenc.'isini 
de, Adam (a.s.) da yaratanın O ol
duğumi kabul edip emrine uyma
mak mantık bakımından da yanlış

tır. Yaratıcılığını kabul etmek, bü
yüklüğünü de kabullenmektir.. Bu" 
nun ıçın iblis'in bu çıkışı, esasta 
olduğu gibi usül yönünden de, ebe
di bir yanlışın ilk başlangıcı gibi gö
rünmektedir. Zaten bunun için ebe
ci! sapkınlık ve saptırıcılığın nurnO
nesi olarak damgalanmıştır. 

ii.tiR 

NU~ (a.s.) A KAVMiNiN 
iT i RAZI: 
Bunli:ırm karşı koymalarında 

kullandıkları · sözlerde ve ileri sür
dükleri gerekçelerc'e de büyük bir 
mantı~sız.lık sırıtmaktadır. NOh (a. 
s.) a şöyle karşı çıkmışlardı: "Mille
tinin inkarcı ileri gelenleri: "Senin 
ancak kendimiz gibi bir insan oldu
ğunu görüyoruz: Daha başlangıçta, 
sana !:>izim ayak takımı dışında 
kimsenin uyduğunu görmQyoruz. SI
zin bizden bir üstünlüğünüz de yok-

(2) el-A'raf: 12. · 
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tur. Biz sizi yalancı saıiıyoruz3" de
diler. Bir başka sözleri: "Milletin 
ileri gelenleri: biz senin apaÇık sa
pikhkta olduğunu görüyoruz"·~ . de
diler. 

· Peygamberi suçlamak ve gü
lünç sıfatlarla nitelemekle de kal
mayıp, daha cür'etkar bir tavırla 

kendileri . için tehlikeli . olacak bit 
tekiifte bulunuyorlar: "Ey Nuh! Bi
zimle tartıştın, . hem de çok tartış
tın Doğru sözlü isen. tehdit ettiğin 

azabı başımıza getir"s dediler. Bu 
meydan okumanın daha sonraki 
dinsizlerde de bulunduğunu göre
ceğiz. 

itiraz ve suçlamaları içinde en 
gülünç olanı da, Peygambere "sa
pık" ve "deli" teşhisini ·koyduktan 
sonra kendi adamlarına: "O'nu bir 
süreye kadar gözetleyinJ"B diyerek 
tedbir olmalarıdır. Sanki azgın bir 
c'eli bağdan boşanmıştır ve etrafa 
tehlike saçmaktadır. 

Yine Nuh (a.s.) ın, en son an
da oğlunu gemiye ve imana davet 
ettiğinde aldığı cevapta çok ente
resandır. "Dağa sığınırım beni kur
tarır"7 demişti. Halbuki bu, ancak 
çocukların veya. akılları çocuk sevi
yesinde kalmışların bel bağlayocağı 
bir ümit olabilir. Bu nasıl mantık ki, 
tehlike başladığı ve onu gözleriyle 
gördüğü halde, kurtul!lş gemisine 
adımını atmıyor, dağa güvenerek 
küfründe ve inadında devam edi
yor. 

· Sonra Nuh (a.s.) ın gemıyı ya" 
parken yanından geçenierin alay 
ec' işleri (8) ve gülüşleri de ·akıllara 
hayret verecek bir durumdur. Çün
kü ileride kendileriyle alay edile
cektırs. 

Bu arada kaydedelimki, ayriı 
durum bugün de vardır. Küfrün is
lam'a alaylı ve küçümser bir bakışı 
vardır. Açıktan değilse de, sinsi ve 
gizli bir istihza ve bıyık altından 

gülüş, islam bağlıfarını hôr görme 

açıkça sezilmektedir. Bugün bunla
ra karşı bir Tufan tehdidi bulun
maso do, Kur'an beyaniyle lleride ki
min kiminle alay edeceği belli ola
caktır. 

HUD (a.s.) ve MiLLETi: 

Bunlarda da hemen aynı şeyi ,. 
görüyoruz. O devrin inkarcıları da 
O'nu · "beyinsiz ve yalancı"0 olarak 
nitelendiriyorlar. Yine bir sözleri 
daha: "ister öğüt ver, Ister öğütve· 
renlerden olma, bizce birdir. Bu çlu
rumumuz öncekilerin adetidlr."ıo 

Öncekilerin adetine o derece sıkı 
yapışmışlar ki, hiç bir kuwet onları 
bundan ayıramaz. Ve insanı en çok 
güldüren bir ide'laları da dalaletin 
zirvesine çıkorak P.eygarı:ıuere: ·"Bir 
kısım tanrılarımız seni çarpmış·· 

tır."11 demeleridir. Hem putlara tap
mak sapıklığını gösteriyorlar, hem 
de bir cansızın bir canlıyı, üstelik 
putun Peygamberi çarpocağını iddia 
edecek kadar sapıklıkta derinleşi

yorlar. 

Nuh (a.s.) ın milleti gibi, bunla
rın da nihayet birçok münakoşadan 
sonra aza b istediklerini ve1:!: Doğru 
sözlülerden isen haydi bizi tehdit 
ettiğin· azaba uğrat" diyerek mey
dan okuc'uklorını görüyoruz. 

Düşünün mantığı ki, insan bir 
habere inanmasa da bir · tehlike 
mevzu bo his· olunca "her ihtimale 
karşı" diyerek tedbir alır, hiç değil
se tehlikeyi üzerine davet e~mez. 
Bilmediği şeye. karşı meydan oku-

(3) Hiid: 27. 
(4) el-A'raf: 60. 
(5) Hud: 32. 
(6) el-1\Iümin(in: 25. 
(7) Hud: 42-43, 
(8) Hud: 38. 
(9) el-A'raf: 66. 

(10) Şuara: 136-137. 
(11) Hud: 54. 
(12) el-A'raf: 70. 

el-Ahkaf: 22. 
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maz. En kıt akıl bile bunu gerekti
. rir. 

Nihayet istedikleri bela başları
na geldi. Şiddetli bir rüzgar esti. 
Hatta azap burunlarının ·dibine gel
diği halde, garip bir iyimserlikle onu 
nimet olarak yorumladılar. "O aza
bın yayılarak vadilerine doğru yö
neldiğlni gördüklerinde, bu yaygın 
bulut bize yağmur yağdıracak"ıs 

det'·iler. (Önceden de kuraklık ol
muştu.) 

Normal bir insan aklının bu ka
dar tersine işleyeceğl, mantığın bu 
kadar körleşeceği düşünülemez. Bu . 
durum ancak onlarda ve devirler tic
yu devam eden benzerlerinde görü
lebilir. 

SEMUD KAVMi ve SALiH 
PEYGAMBER (a.s.): 

Bunlar da her zaman söylenile- · 
gelen "sen de bizim gibi bir insan
sm"· itharnının yanına: "Şüphesiz 

sen büyülenmlşln blrlsın•;ı4 ve "şi-
. marık"15 hükmünü eklediler. 

Bunların akla ·uymayan düşün
celerinden biri de şu: Salih (a.s.) ın 

eski halini, peygamberlikten önceki 
c'urumunu çok beğeniyorlar, fokal! 
peygamberli~i ile ilgili haberleri 
vermeye başlayınca, bu kanaatleri
ni hemen değiştirip "kötü" damga
sını vuruyorlar. "Ey Salih! Sen bun
dan önce aramızda kendisinden iyi
Ilk beklenen bir kimse idİn .. "ıs Ya
ni bir insan iyi olduğunu önceden 
is bat etse bile, bir ara işlerine· gel
meyen bir şey söyledi mi kötü olu
yor. Aynı şey Son Peygamber icin 
de vaki olmuştur. Kendisine önce 
"el-Emin" ünvanını veren O millet, 
Allah'ın ·· birliğinden bahsetmeye 
başlayınca yalancı saydılar. önceki 
itimada şayanlığı, yalan söylemezlik 
sıfatı hemen unutuluvermişti. Her 
şeyi gören gözleri hakkı görmekte 
körleşmişti. 

Bunlar da aynen eski inkarcr
ların adeti üzere azab ve mucize is- · 
temekte geç kalmacılar. Ve istedik
leri azab başlarına geldi. "Bu yüz
den onları bir titreme aldı ve olduk-· 
ları yerde diz üstü çöküverdller." ı7 

iBRAHiM (a.s.) ve 
M iLLETi: 

Sapıklıkları · kadar akılsızlıkta 

da derinleşmiş olan devrinin dinsize 
lerine karşılık ibrahim (a.s.) ı tam 
bir diyalog mükemmelliği içinde gö
rüyoruz .. Karşısındakini ikna etmek 

. icin konuşma ve soru sorma meto
dunu uygulamış, bu sırada çok 
kuvvetli akıl ve mantık delilleri ge
tirmiştir. Babasını uyarırken söyle
c'iği sözün kuvvetine dikkat edelim: 
"Bcıljacığım! işitmeyen, görmeyen 
ve sana bir faydası olmayan şeyle-. 
re niçin tapıyorsun? .. "1B Peygam- . 
berin delili ve akli olan bu sözüne 
karşılık, babasının tavrı ve cevabı 
oldukça zavallıdır: "Ey ibrahlm! Sen 
mi benim tanrılarımı beğenmiyor

sun? Bundan vazgeçmezsen mutla
ka seni ta.şlarım, ebediyyen benden 
uzaklaş git! .. "19 dedi. Karşısındaki 

· insanın haklı sözüne karşılık vere

cek cevabı kalmayon ve ocze dü

şen kimsenin tavrı her zaman bu 

olacaktır: Tehdit etmek veya kov

mak. "i!eri sürecek delili; fikri, so

vunacak tezi~ söyleyecek sözü ol

mayan her 'insan böyle . yapordı. 

Karşı fikri dinlemeyip elinden gelir

se kovordı. ibrohim (o.s.) ın babası 
' 

Azar'in hareketi de bu ölçü içinc'e 

kaldı."20 

(13) el-Ahkaf: 25. 
(14) eş-Şuara: .153-154. 
(15) el-Kaİner: 25. 
(16) Hud: 62. 
(17) el-A'raf: · 77-78. 
(18) Meryem: 42. 
(19) Meryem: 46. 
(29) Peygamberler ve Tevhid mücade
lesi. !. Lütfi Ç)akın sh. 78 Ank. 1974. 
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· Yine bir defa babasına ve mil
letine şöyle bir soru yöneltiyor: 
"Nelere !apıyorsunuz?" Onlar: "Put~ 
lara tapıyoruz; onlara bağlanıp du
ruyoruz . .'' cevabını verince, ibrahim 
(a.s.): "Çağırdığınız zaman -sizi du
yarlar veya size bir fayda ve zarar 
verirler mi?" diye soruyor. Cevap
larındaki sefalete bakın: "Hayır 

ama, babalarımızı da bu şekilde ya
pıyor bulduk."2ı 

· Yani sanki, babalarından öyle 
görmüş olmaları onun doğruluğu, 

değişmezliği ve terkedilmezliği icin 
kesin bir teminattır. 1 insanoğlunda 
aklın tamamen durc'uğu ve çalışma
dığı yer işte burasıdır. Bir işin ve 
adelin doğru veya yanlış olduğunu 

ycirgılamıyorlar, gördükleri gibi yap
maya devam ediyorlar. 

Bu büyük -Peygamberin, aya, 
güneşe doğarkim bakıp bunların 
ilah · alamıyacağını tesbitinde de 
"Ben botan şeyleri sevmem"z2 der-

. ken ne kadar canlı bir mantıkla ha
reket ettiğini görüyoruz. Heybetli de 
olsa ·botan şeyierin geçici olduğunu, 
geçici olan şeylerin is>ı ilah alamı
yacağını, Allah'ı icin ebediy·et ve 
bekonın şart olçluğunu anlıyor ve 
anlatıyor. 

_ Devrinin inkarcı ve tanrılık ic'
diasındaki ileri gelen adamı Nem
rud ile konuşmalarında da O'nun 
ileri sürdüğü kuvvetli deliliere !<ar
şılık, inkarcının ileri sürdüklerinde-

. ki aczi, sefaleti ve tutarsızlığı gör
memek mümkün değil. "ibrahim: 
Benim Rabbim hem diriltir hem öl
dürür deyince, O: Ben de öldürür ve 
diriltirim, ·dedi. ibrahim: -Allah gü
neş! doğudan getiriyor, sen de batı
dan getirsene dedi. inkar eden şa
şırıp kal~ı.":u Rivayete göre birinci 
iddiasını isbat icin de iki adam gee 
tirtip, birini öldürttü.' diğerini sağ 
bıraktı. GGya aklınca onu diriltmiş 

oldu. 

işte bu Nemrut gibi, her zaman 
ve bütün inkarçıların; ac;;;ine ve fik
ri yenilgisine, O'nun gibi bir delil 

karşısında "şaşırıp kalmasına" rağ

men bu derece cür'et gösterip bü
yüklük taslaması ve küfrüride de
vam etmesi ancak "küfür maritığı" 
ile izah edilebilir. · 

Yine puthanec'eki .putları kırıp, 

içierinden en büyüğünü ~ağlam bı-
. rakmasında ve: "-Tanrılarımıza bu 

hakareti sen mi yaptın?" diye sor~ 
duklarında: "- Belki bu işi içlerin
den en büyüğü yapmıştır, konuşa
biliyorlarsa onlara sorun .. "24 deme
sinde de insanı hayran bırokan bir 
muhfikeme ve taktik kuvveti mev
cuttur. Öyle 'JO, eğer bunlar kudret 
sahibiyse (ki öyle biliyorlar) o hal
de iclerinde en büyük olan bunu 
yapmıştır. Çünkü büyük daha kuv
vetli olur. Üstelik onun ayakta bu
lunuşu do bunu gösterir. Yok şayet 
birbirine birşey yapacak kuvvete so
hip değillerse bunlara niye !apıyor

sunuz!. Ve akıl yürütinenin devamı: 
"- Konuşobiliyorlarso sorun .. " Ya
ni konuşamıyorlar. O halde konuşa
mıy_an ocizlere niye !apıyorsunuz!. 

Bu durum karşısında bir an 

ofallayıp şaşıran putçuların akılları 

bir nebze çalışır gibi olup birbirleri

ne "siz haksızsınız'' c'iyorlorsa da, 

hemen eski vaziyatlerini alıp yine 

eski düşüncelerine dönüyorlar. KÜf" 

rün ve insdın istediği gibi konuşmo

ya başlıyorlar. Son cevaplarında da 

zavallılıklarını iyice ortaya koyuyor

lar: "-Ey ibrahim, sen de bilirsin 

ki bu putlar konuşmazlar ... "25 · 

Küfür ile iman arasındaki mü

cadelede mantık. karşılaştırmasının 

tarihi seyri icindeki bundan sonraki 

(21) eş-Şuara: 70-74. 
(22) el-En'aın: 76. 
(23) el-Bakara: 258. 
(24) el-Enbiya: 62-63. 
(25) el-Enbiya: 65, 



bôllimünü, başka bir yazıda incele
-mek üzere, şimdi Son Peygamber 
Hz. Muhammed (s.a.s.) den de bir 
iki örneı< verip, hepsinin kritiğini 
yaparak bugünkü duruma bir göz 
atalım. 

Allah'ın Son Elcisine ce tıpkı 

evvelkilerin adeti üzere, "büyücü, 
deli, şair" diyerek işe başlamışlar- . 
dı. "O da bizim gibi yiyor, içiyor, ge
ziyor .. " Bundan nasıl peygamber 
olur, demişlerdi. 

O'nun getirdiği islam tezine 
başka· bir tezle çıkamadıkları icin, 
asıldan cürütmek ümidiyle, o tezin 
sahibini çürüğe cıkarmak emelini 
güdüyorlardı. İslam bir çığ gibi at
rafa yayılırken, küfrün ileri gelen
leri, şehre giriş yollarını kesip gelen
lerin Peygamberle görüşmelerini ön
lemeye çalışıyorlardı. Bu ise, bir sf3-
lin önüne saman çöpüyle sed çek
mek kadar taydas ız ve. geeers iz bir 
tedbirc'en başka birşey değildir. Yanı. 
bunu tertipliyenlerin akılsızlığına 

delalet eder. 

Ken-disine "el-Emin" ünvanını 

verip, tebliğden sonra itimaisizlık 

beyan eden bu milletin, Hz. Mu
hammedin (s.a.s.) Safa tepesindeki 
çağrısına iştirak edip haberi duy
duktan sonra, aldıkları tavır da 
Hak'kı görmemekteki inatlarının ne 
kadar şifasız olduğunu gösteriyor. 
O büyük Peygamber, muazzam bir . 

diyalektikle, Safa tepesina çıkıp 

halkı başına toplayarak: "-Ey bü

tün· kabile halkları! Şimdi size şu 

dağın arkasında bir düşman orc'usu 

vardır, bir müddet sonra size baskın 

yapacaktır, desarn bana inanır mı-. 

sınız? .. " deyince, hepsi birden, "evet 

inanırız, çünkü şimdiye kadar senin 

yalan söylediğini görmedlk"2<ı dedi-

. ·ler. O haberi teyid · edecek hiç bir 

alarnet bulunmadığı ve görmedikle
ri halc'e, inanırız dediler. Fakat bir 
saniye/sonra "asıl gercek haberi" . . . 
verince, Allah'ın birliğinden ve put
ların sahteliğinden bahsedince, du
rum değişti. Hepsi birden hornurda
norak ·ve kızarak uzaklaştıfaL Bir 
dakika önce itimat beyan ettikleri 
adama, yalancı gözüyle baktılar. 

Yani bir adam, birqz önce çok iyi ol
duğu halde, biraz sonra kötü adde
diliyor. 

Hepsi gibi bu misal de haksız
lığın, zavallılığın, iflas ın ve yenilgi-. 
nin kimde olduğunu çok iyi belirti
yor. · Ve anlıyoruz ki, imansızlıkla, 

akılsızlık her zaman başbaşa yürü
yor. 

· Şimdi, buraya koc'or verdiğimiz 
misalleri. de göz önüne alarak, her 
devirdeki inkarcıların itiraz noktala
rını, gerekce ve ithamlarını madde-. 
.ler halinde tesbit edip bir hükme 
varmaya çalışalım. 

HER DEViADE 
iNKARCILAR: 

1) Peygamberin kendi içlerin

den seçilmiş bir insan olmasını haz

medemiyorlar. o da bizim gibi bir in

sandır, üstün· tarafı da yoktur. Bi

zim gibi yiyor, içiyor ve geziyor, di

yorlar; Yani O'nlardaki fevkalildeli~ 
ği görmeyip, kendilerince başka fev

kalildelik arıyorlar. 
" 

2) P.eygarnbere uyanlar hep 

ayak takımı· kimselerc'ir, diyorlar. 

Yani insanlık ölçüleri hep görünü

şe. dayanıyor ve insan,ı dünyadaki 

durumuyla, maddi durumuyle ölçü-. 

yorlar. 

(26) HAtemül Enbiya Hazreti Muhaiıımed va Hayatı, A.' H. Berki-Osman Kesklog-lu 
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sı Bu sıfatiarın hepsi kendile
rinde bulunduğu halde, Peygamber
lere: sapık, deli, beyinsiz, yalancı, 

- sihirbaz, şımarık, büyülenmiş... di
yorlar. Kısacası mutlak kemal'i ze
val görüyorlar. 

4} Hepsi . de Peygamberden, 
tehdit ettiği azabı başlarına getir
mesini istiyorlar. 

5} Delilik derecesinde 'bir 
iyimserlik içindeler: Tehlike ve bela 
gözlerinin önüne koc'or geldiği hal
de, ondan kurtulmak istemedikleri 
gibi; bazan onu bir nimet olarak yo
rumluyorlar. 

6} Takib edilmesine lüzum gö
. _recek kadar Peygambere zararlı bir 

deli gözüyle bakıyorlar. 

7} Peygamber'! tanrılarımız 

çarpmış olabilir, diyorlar. 

8} Peygamberin faaliyetiyle ve 
sözleriyle alay ediyorlar. 

9} Dış görünüşe bakıp mil
miniere "ayak takımı" ve "rezil" 
kimseler, diyorlar. 

10) Aşırı bir ·~ata" asabiyeti 
içindeler. Daima sözleri:· "Biz ken
dimizden evvelkilerin yolunu takip 
ediyoruz .. " 

11} Ör.ce iyi dediklerine, pey
gamberlikten sonra kötü diyorlar. 

12) Bir acz ifadesi olarak, ve
recek cevap bulamadıkları zaman 
tehdit ec'ip kovuyorlar. 

13} Peygamberi ölümle tehdit 
ediyorlar. 

14} Öğüt karşısınc'a hiç etki
lenıniyecek kadar fikirlerinde sabit. 
olduklarını bildiriyorlar. 

Bütün bu itiraz noktalarındaki 

mantık sakattığı ve ele alınır bir ta
raf olmadığı ortadadır. 

Mesela: Peygqmberin kendi -iç
lerinden seçilmiş bir insan olmasını 
kabullenememek ne ile izah edile-· 

bilir .. Bu fikir birçok zamaniarda ve 
Son Peygamber zamanında_ da ileri 
sürüldüğüne göre, demek ki o devir 
dinsizi ile son devrinki arasında bir 
ılıenzerlik ve ortak düşünce yapısı 

mevcuttur. 

Peygamber bağlıianna · "ayak 
takımı" ve "seviyesiz" kimseler gö-

. züyle bakış, bugünde daha kuvvetli 
bir şekilde revactadır. Hakikatı bil
meyen bir adam, hali-hazır müslü
manlara, özellikle cami cemaatı ço
ğunluğuna bakarak olumsuz bir ka
naate varabilir. Mevcut müslüman
lara bakarak islam.hakkında hüküm_ 
verecek olursa, Müslümanliğı rahat
lıkla tenkid edebilir. Çünkü akseri
yetinin yaşlı ve tahsilsiz olduğu gö
rülecektir. Dolayısiyle bu durum 
·bazılarına "ayak takımı" intibeını 

verebilir. Halbuki bu, görilnüş iti
bariyle böyledir. · insanlara hakiki 
değeri Allahil Teala takdir eder. 

Müslümanların kılık kıyafet, -
ec'-a ve yaşayış standardı bakımın
dan, diğerlerinden daima üstün ol-
maya çalışması tavsiyasi mahfuz 
kalmak şartiyle; denilebilir ki, fakir
lik veya toplumdaki yerini göz önü-. 
ne alarak bir insan hakkında_ kıy

ınet biçmek, dinsizlerin yaptığı· gibi 
"seviyesiz kimseler" deyip hüküm 
vermek yanlıştır. Çünkü hakiki üs
tünlük Allah yanında ve imam lti
bariyledir. Kaldı ki, onların bu kü
çük görmelerine karşı, Kur'an'da, 
Nuh_ (a.s.) ın ifadesiyle şöyle buyu
ruluyor: "Küçük gördüklerinize Al-. 
lah iyilik vermiyecektir dlyemem. 
içlerinde olanı · Allah daha ıvı bl
lir."t7 

Bu arada şunu ca kaydadelim 

ki, günümüz müslümanlarının ek

seriyetinin bu şekilde bir durum ar

zetmesi, yaşlı ve az okumuş kim

selerden oluşması. yine insanlığın 

kendi hatasıdır ve kesinlikle eski 

(27) Hud: sı. 
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. dinsizierin yaptığı gibi, ci ine ait bir 
kusur olarak düşünülemez. Çünkü 
dünya ve madde ölçülerine göre çok 
ilerilerde ve yükseklerde olan bir 
adam, bazan gerçeği görmeyebilir. 
Buna rağmen basit bir ·çoban her 
şeyi anlıyabilir. 

Bütüıi bunlarla anlatmak istedi
ğimiz, küfür aklının her zaman kı

sır olduğu ve ogünkülerle şimdiki

ler orasında büyük benzerlik ve· or
tak nitelikler bulunduğudur. Hatta 
denilebilir ki, _)limdikilerde bu man
tık sefaleti daha da derindir ve git
tikçe artmaktadır. Örnek olarak 
Ül61 senesinde fazaya gidip dönen 
Rus Kazmanot Pilotu Yuri Gagarin'
in söylediği sözü hatırlıyalım. 0: 
"Semik'a çok yer gezdim, fakat 
müs,lümaıiların Allahına bir yerde 
rostıamadım .. " demişti. Dünyada 
hiç bir akıl bu kadar aşağılara dü
şemez. Değil tahsilli insan, alelade 
bir insan bile bu söze sadece güler. 
iman bir tarafa, ilim namına blle bu 
şekilde bir söz ayıp ve gülünçtür. 
Her kafa hemen kestirir ki, onun 
ı;ıittiği yer gök yüzü aiemine naza
ran bir iğne ucu kadardır. Sonra 
Allah'ın bir mekanı olduğu ve gök 
yüzünde bulunduğunu ona kim söy
lemiştir? .. 

Çağımız insanında çok görü
.len: "Allah var ise neden göremi
yoruz?", "Cennet ve Cehennem, in
sanların aşırılığını freniemek icin 
akıllı kimseler tarafından ortaya 
atılmış sembolik inefhumlardır ... ", 
ya da :"Nuh Tufanı canilen şey, 

dünyanın zaman zaman geçirdiği 

jeolojik değişimlerden birinin atsa
nevi ilavelerle ve dinsel yöntemler
le anlatılmasından başkci birşey de
ğildir." cinsinden sözler ve bu tip 
daha bir_çok görüşler, hep tarih icin
de devam edip gelen irıkarcılığın ve 
mantıks.ızlığın uzantisıdır ve biraz 
daha kamufle edilerek, sinsileştiril

mlş şeklidir. 

Ve hcıyretle görüyoruz ki küfür 
aklı her zaman aynı şekilde çalışı
yor. Hatta canilebilir ki, o günün pu
ta tapan insanında bir fikircik, bir 
dünya görüşü vardır da, bugünün 
hiçbir şeye toprnoyan insanında bu 
da yoktur. O hiç değilse mücerred 
imanın gereğine kani oluyor. yan
lışte olsa kendisine inanocak bir 
şey buluyor. Putpereste: "Nicln ya
şıyorsun, sonunda ne olacaksın?" 
diye bir soru sorulduğu zaman, hiç 
değilse, biraz da inancı icin yaşa
dığını. öbür dünyada faydasını gör
mek gayesiyle puta taptığını ifac'e 
ederek iyi kötü bir cevap verepilir. 
Ama devrimizin inkarcı insanı vere-, 
mez bu cevabı. Çünkü yanlışa da 
olsa inanç mefhumu ve öbür dün
ya kaygısı yoktur. Böyle birşey so
rulsa, sorana güler, yahut alelade 
birşey söyler geçer. Mesela: "Hiç" 
der, bu dünyaya geldiğim icin yaşı
yorum bu dünyada ... 

Bütün · dehşetiyle arilıyoruz ki, 
bir sam yeli gibi esip vicdan ve yü
rekleri körleten dinsizlik yeli, kafa
larda da doğru düşünme hatta mü- · 
cerred ~'düşünme" yeteneğini yok 
etmiştir. 

Günümüz irisanı ac'eta puslu 
bir camın arkasından bakıyor gibi
dir hayata ve gerçeklere. Sanki 
görmemek için bakıyor. Daha doğ
rusu O, birçok şeyleri görüyor ve 
biliyor da, bir noktada gözier gör
mez, :~attılar işlemez oluyor. Nötr 
bir gözle' de bakarnıyar d ine inan
ca ve bağlarına. Yani tarafsız da 
alamıyor. Din ve is.lam söz konusu 
olunca, büyük bir tiksintiyle irkili
yor. Her gün işlenan bütün suçların, 
ezilen zaylfın, tarihi bütün çöküş ve 
kayıplarımızın tek mes'ulü gözüyle 
bakıyor İslam'a .. Nefretin en katısı 
ve içten geleniyle nefret ediyor din
den ve taraftarlarından ... 

Bakıyorsunuz bir kaşif ve bil
gin· doktor2s: "Bütün dünya Allah'ı 

(28) Pastör.-
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liık§r etse bir mikrobun hayatı ba
na O'nun varlığını isbat icin kafi-

. dir." derken, daha başkaları ve da
ha çokları çıkıyor, "Ömrüm boyun
ca binlerce ceset doğracım, hiç bi
rinde ruh diye bir şeye rastlama- · 
madım.", yahut: "insan neden ölür? 
Kalbi durur ve ölür." der, ecel ,_a 
ruh diye birşeyin olmadığını anlat
maya çalışır: 

Daha buna benzer bir yığın id
dia .ve akıl yürütmeler ... 

Bu gün Peygamber Hz. Muham
med (s.a.s.) e "deli veya beyinsiz" 
diyeri pek görülmüyorsa da "O akıl
lı bir insan, daha doğrusu bir Filo
zoftu" diyerek, gOya O'nu büyüitür 
ve takcir eder görünerek, getirdiği 

dini kücültmek için, ve O'nun "Pey
gamberlik" sıfatını inkar etmek için, 

bu şekild'e daha sinsice ve değişik 
bir· metodla hareket edenler çoktur. 
Tıpkı Büyük islam Mutasavvıfı Mev
lana Celaleddin-i ROmiye: "O bir 
Ozan"dır deyip, işin icinden cıkan

lar gibi ••• 
Görüyoruz ki,· ruhu inkar eden 

de, mikrobun varlığından Allah'i bi
len de ... ikisi de ilim adamıdır. iki
si ce Allahın verdiği aynı niı:netler-" 

le besleniyor ve aynı dünyada yaşı
yorlar. ikisinde de akıl vardır. Fa
kat doğruyu görmekte akıllar birbi
rinden ayrılıyor. Akıllardan biri ter
sine işliyor .. 

Kendi varlığını ve geleceğini 

halledemiyen akıl akıl değildir. 

Çok kere birbirine· benzeyen ve, 
daima tersine işleyen hep "küfür 
mantığıdır". 

D 




