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Mantık Yaşanılan Kültürel Esaslara Göre Oluşur 

 

Rusya’da önce Hristiyan iken Müslüman olan Skip Estes, 

bir Müslüman ile ilk defa karşılaşmasını şöyle anlatıyor: 

Estes dükkâna girip babasına, o Müslümanın nerede 

olduğunu sorduğunda, babası Müslümanı göstererek, “Orada, 

tam karşında” der. 

Der ama ilk defa bir Müslüman gören Estes’in kafası 

karışır. “Mümkün değil…” diye mırıldanır. Çünkü karşılaştıkları, 

Müslümanlar hakkında öğrendiği bilgilerin mantığına hiç 

uymuyordu… Estes, bu şaşkınlığını şöyle açıklıyor: 

 

                                                 

 Yazı isim ve kaynak gösterilerek kısmen ya da tamâmen başka yayın kuruluşları 

tarafından basılabilir. 
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“Ben kafasında türban, gömleğinin yarısına kadar gelen 

sakalıyla tüm alnını kuşatan kaşları, paltosunun altında bir kılıç 

veyâ bomba saklayan, uçuşan cübbesi içinde devâsa bir adam 

arıyordum gözlerimle…” 

 

Fakat: 

 

“Bu adamın (Muhammed‟in) sakalı yoktu. Aslında 

kafasında hiç tüy yoktu. Neredeyse tamâmen keldi. Hepsinden 

daha iyisi de, çok nâzik bir adamdı, hoşgeldiniz deyip elimizi sıktı. 

Bu hiç mantıklı gelmiyordu, bana... Ben onların terörist ve 

bombacı olduklarını düşünüyordum. Bütün bunlar ne demek 

oluyordu?” 

 

Hristiyanlıkta En Büyük Nefret Nedir? 

 

Hristiyan eğitim sisteminde nefret derecesindeki en büyük 

karşıtlık İslâm Dini’dir. 

Hristiyanlığa aşırı derecede bağlı olan Skip Estes, sonra 

Yusuf Estes adını alarak Müslüman olmuştur. Onun şu 

sözlerinden de Hristiyan eğitim sistemindeki bu nefretin sonucunu 

hemen görebilirsiniz. Skip Estes diyor ki: 

“Din konusundaki araştırmalarım sâdece Hıristiyanlık ile 

sınırlı kalmadı. Hem de hiç… Hinduizm, Mûsevilik, Budizm, 

Metafizik, Amerikan yerlilerinin inançları, hepsi benim 

araştırmalarım içinde yer almaktaydı. Hakkında ciddî bir 

araştırma yapmadığım tek din İslâm idi.” 

 

Çünkü İslâm kelimesini duyan her bir Hristiyanın aklına 

ilkin okullarda öğrendikleri olumsuzluklar gelir. Meselâ babası bir 

Müslümandan bahsettiğinde, Estes‟in kafasında uçak korsanlar, 

adam kaçıranlar, bombacılar, teröristler, gidip gidip gelmeye 

başlamaktadır. 
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Yusuf Estes koyu bir Hristiyandı ama Hristiyanlıkta, akıl ve 

mantığının sorduğu, aşağıdaki soruların da rahatlatıcı cevâplarını 

bir türlü bulamıyordu… 

Bir defâsında babası bu adı geçen Müslümanla tanışmasını 

istediğinde Estes, şöyle düşünür: 

 

“Müslümanlar Allah‟a inanmazlar. Çölün ortasındaki bir 

kara kutuya taparlar. Ve günde beş defâ yeri öperler. İmkânsız! 

Onunla görüşmek istemiyorum!” 

 

Fakat babası, o Müslümanla görüşmesi konusunda ısrar 

eder ve onun çok iyi bir insan olduğu konusunda kendisini iknâ 

eder. Estes, inatçılığının sebebini de şöyle açıklıyor: 

 

“Bu benim için çok fazlaydı. Üstelik birlikte seyâhat ettiğim 

Evangelistler de Müslümanlardan ve İslâm‟dan bu kadar nefret 

ediyorken… O kadar nefret içindeydiler ki insanları İslâm‟dan 

korkutmak için doğru olmayan şeyler söylüyorlardı. Bu insanlarla 

ne yapabilirdim?” 

Ama bir yandan da Hristiyanlıktaki, 3 tanrılı teslis inancı 

gibi, bozuk inançlar da kafasını durmadan tırmalamaktaydı. Skip 

şöyle devam ediyor: 

“Teslis (Trinity) kelimesi İncil‟de yer almamaktadır. Kâdiri 

mutlak Allah‟a yükselmesinden 200 yıl geçmesinden îtibâren dinî 

araştırmacıların ilgisini çekmektedir Teslis… Aslında vâiz ve 

papazlara sormak istiyorum:” 

„Birisi nasıl olur da üçünden biri olduğunu fark eder veyâ 

Allah kendisi, ki her şeye kâdirdir, nasıl olur da sâdece günahları 

affetmez, onun yerine önce insan olur, dünyâya gelir, tüm 

insanların günahlarını alır ve bu esnâda da tüm Evren‟de 

bildiğimiz kadarıyla Evren‟in dışında da her şeye kâdir olan Allah 

olduğunun da farkındadır. Bu kadar tuhaf bir şey daha önce 

ortaya atılmamıştır.‟ 

 

Skip Estes-Yusuf Estes 
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