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İslâmî temel bilgilerden, Allah‟a (CC) mahsus olan ve O‟nun
temel sıfat bilgilerinden yoksun olup da,
Allah (CC) ve İslâm hakkında uluorta konuşanların hâlleri:
0‟dan 9‟a kadar olan sayıları,
dört işlem adı verilen
toplama, çıkarma, çarpma ve bölme işlemlerini öğrenip bilmeden,
ellerindeki altın yaldızlı çok pahalı kelemlerle övünerek,
bir şeyler biliyormuşcasına
kağıt üstünde,
uydurdukları, kendilerine mahsus, çeşitli ve hünerli
karalamalarıyla,
meselâ altın ticâretinde kâr ve zarar hesâbı yaptıklarını
zannedenlerin hâlleri gibidir.
Günümüzde bu tür câhiller, o kadar çoğalmış bulunuyor ki!
Tabiatıyla bundan,
geleceğimizin en önemli güvenceleri saydığımız,
gençlerimiz de
kendi paylarıa düşeni sâhiplenmekte hiç geri kalmıyorlar…
İslâmî temel bilgilerden, Allah‟a (CC) mahsus olan ve O‟nun
temel sıfat bilgilerinden yoksun olmak ne bedbahtlık!
Hele bir bakınız:
Örneğin,
bu konularda bilgisiz olan, bir genç şöyle diyor:
“Eğer tanrı varsa dünyâyı niye yaratmış?
Eğer imtihan etmek içinse, bana bu çok saçma geliyor.”

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

“Ayrıca, insan dinini nesnel koşullara bağlı olarak seçiyor.”
“Bu dünyâ hiç de imtihan dünyâsına benzemiyor.”
α
“Teizm anlamsız... Deizmµ de anlamsız geliyor. Tanrı varsa, niye
inasanlıkla ilgilenmiyor. Ateizmß en mantıklısı geliyor bana…”
Diğer bir gencimiz ise:
“Ben bilime inanıyorum. Bilimse şimdiye kadar bize tanrı var ya
da yok diye bir şey söylemedi.”
“Bildiğim kadarıyla o yüzden benim söyleyebileceğim tek şey
„bilmiyorum‟ oluyor.”
“Hem var ya da yok, bir şey fark etmez.”
“Önemli olan tanrının olup olmadığı değil, bizim insan olup
olmadığımız... Ne de olsa herkes,
her şey kendinden sorumlu değil mi?”
şeklinde fikir beyan ediyor. Şu andaki İnönü Zihiyeti‟ne mesup
olanların da böyle, daha önceki gençlerden meydana geldiğini bir
düşününüz!
Bilenler için, bu sözlerin her bir cümlesi, muazzam câhillikleri
içeriyor… Öyle ki her tarafı tezatlarla dolu…
İster istemez insanın aklına,
“Hiç bilenlerle bilmeyenler bir olur mu?”1
mealindeki Allah‟ın (CC) İlâhî kelâmı geliyor…
Görüyorsunuz ya, câhillerin sordukları sorular da hemen hemen
câhilce olmaktan da öteye geçemiyor.

α

inanma.

Teizm: Evreni yaratan ve yöneten, vahiy yoluyla insanlara buyruklar veren bir Tanrı'nın varlığına

µ
Deizm, evrenin bir yaratıcısı olduğunu kabul etmekle berâber, dinlerin ilâhi olduğunu kabul etmeyen bir
akım. Deizmin bakış açısına göre, Tanrı başlangıçta evreni yaratmış ve sonra işleyişine karışmamıştır. Dinler ilâhî
değil, insan yapısıdır.
ß
Ateizm, tanrı tanımazlık, bir tanrının varlığına inanmamaktır.
1
Temiz, M, Bilgi Noksanlığı-Hiç bilenlerle bilmeyenler bir olur mu?, Alındığı İnternet Elektronik
Adresi, http://mtemiz.com/bilim/temiz_m_aktuel3htm-CEHÂLET.htm, En Son Erişim Târihi,
13.05.2014, http://mtemiz.com/bilim/bilimkosesi.htm

İnkârcı bir câhil, âlimin birine aşağıdaki şu üç soruyu sorar:
1-Allah varsa bana göster bakalım!
2-Her işi Allah yaratıyor da neden suçlu cezâ çekiyor?
3-Mademki, şeytan ateşten yaratıldı, o hâlde Cehennem ateşi ona
nasıl etki edebilir? Bu bir mantıksızlık değil mi?
Âlim bu soruları büyük bir soğukkanlılıkla dinler. Sonra da
yerden bir kerpiç parçası alıp inkârcının başına okkalı bir şekilde
indirir.
Başı yarılan inkârcı, soluğu mahkemede alır. Hâkim, âlim zatı
getirterek sorar:
Bunun başına kerpiç vurmuşsun, öyle mi?
Âlim şöyle cevap verir:
Bana üç soru sormuştu, ben de sorularına karşılık cevap olarak
kerpici vurdum.
Hâkim bu cevâba biraz şaşırır! Nasıl, yâni?
Âlim, anlatayım, der ve devam eder: „Allah varsa bana göster
demişti.‟
Şimdi,
„Başının acıdığını (ağrıdığını) iddiâ ediyorsa, (şimdi) o da bunu
bana göstersin.”
“İkinci olarak da,
her şeyi Allah yaratıyorsa, suçlu neden cezâ çekiyor, dedi.”
“Madem ki,
onun dediği doğruysa, (0 da) şimdi niçin beni mahkemeye vererek
cezâlandırmak istiyor?”
“Üçüncü olarak da,
ateşten yaratılan şeytana Cehennem ateşi nasıl etki yapar,
diye sordu. Dolayısıyla,

bunun cevâbını kedisne kerpiç tuğla verdi:
Yâni,
„Topraktan yaratılan kendisine, yine topraktan olan kerpiç nasıl
etki etti, böylece görmüş oldu.‟

