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Ateist Capslere Cevap-1
Allah tabiki de insanlara emir ve yasaklar verecek. (homo sapiens dediği insan)
Hayvanların iradeleri yok, bizim gibi düşünme yetenekleri yok, sorumlu değiller onlara emir
ve yasak göndermek mantıksız olmaz mı? Gerçi ateistler hayvan olduklarını da kabul
ediyorlar da neyse :). Aynı şekilde bitkide de güç, kuvvet, irade, şuur vs. yok ona da böyle
bir emir yasak vs. yüklememesi lazım. Meleklerde de özgür irade vs. yok. Geriye kalıyor
insanlar. Milyonlarca galaksinin, trilyonlarca yıldızın, trilyonlarca gezegenin tesadüfen
oluştuğuna inan ve şaşırmayan ateistin Allah’ın insana emir ve yasak vermesine şaşırması
da ayrı bir ironi
Bunu da geçtim Dünyada insanlardan önce cinler vardı. Onlar da bizim gibi sorumlular
onlarda bizim gibiler yani Allah sadece insanlara emir ve yasaklar vermiyor. Bunu da geçtim
Allah zaten hep küçük şeyler ile (tabiri caizse) uğraşıyor. Kainatta ki herşey maddelerden
meydana geliyor Allah kainattaki her hangi bir şeye müdahale ettiği zaman zaten onun
kuarklarını yönetmiş oluyor. Kuarklar maddenin en küçük yapı taşı olduğu için dolayısıyla
zaten Allah küçük şeylerle uğraşmış oluyor. Yani insanı bu galaksiler ile karşılaştırıp küçük
gösterip koskoca yaratıcı bu küçük varlıklar ile mi uğraşıyor demek tamamen saçmalıktır.
Bunu da geçelim Dünya dışında insan dışında varlıklar olmadığına dair bir delil yok.
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Kur’an’ın ifadelerinde, uzaylıların veya başka gezegenlerde başka insanların veya canlıların
yaşadığına dair bir açıklık yoktur. Yalnız, oralarda meleklerin ve ruhanilerin varlığından söz
edilmektedir. Bununla beraber, ruhanilerin ve meleklerin yaşadığı gezegenler yanında,
insan gibi varlıkların hayat şartlarına sahip bazı yıldızlarda hayat sürmeleri imkânsız
değildir. Yani Dünya dışında başka bir yerde canlı yaşamıyor gibi kesin bir hüküm de söz
konusu değil. İnsanı bu galaksiler ile karşılaştırıp küçük gösterip koskoca yaratıcı bu küçük
varlıklar ile mi uğraşıyor demek tamamen saçmalıktır çünkü Allah zaten hep küçük varlıklar
ile uğraşıyor bu yüzden bu caps tamamiyle saçmadır mantıksızdır.
Gelelim uçkur meselesine. Cinsellik gerek hayvan gerekse de insan için hayatın içinde ki
önemli bir faktördür çünkü bunun sonucunda nesil devam ediyor soy devam ediyor. İnsanlar
karşı cinse duygular besliyorlar. Bunun sonucunda evlilik oluyor soy devam ediyor (özetle),
eğer bu kadar önemli bir faktörde sınırlandırmalar getirilmezse hem toplumun ahlakı çöker
hem de büyük sorunlar ortaya çıkar. Evlilik dışı işkiler mi dersiniz, çöpe atılan bebekler mi
dersiniz, okul tuvaletinde doğum yapan lise ve üniversite öğrencileri mi dersiniz, sokak
ortasında ahlaksızlık yapanlarını mı dersiniz, aile içi ilişkiler mi dersiniz… ki bunların hepsi
yaşandı ve yaşanıyor ve sonucunda büyük şeyler oluyor. Eğer bunlara bir sınır
koymazsanız önüne geçemeyeceğiniz sorunlar ortaya çıkar.
Selehaddin Eyyubinin güzel bir sözü var
“Bir milleti savaş olmaksızın yıkmak isterseniz, çıplaklığı ve zinayı genç nesilde yayın.”
Çok güzel bir söz. Allah’ta bunları bildiği için ve insanlara hitap ettiği için doğal olarak
bunlara da sınırlandırmalar getiriyor, hem erkek hem de kadın için kurallar koyuyor eğer iki
cinste bu kurallara uyarsa az önce ki saydığımız olayların hiçbiri yaşanmaz. Erkek harama
bakmasın, kadın da mahrem yerlerini açmasın. Aynı şekilde kadın harama bakmasın
erkekte mahrem yerlerini açmasın olay bu kadar basit. Bu kadar açıklamanın yeterli
olduğunu düşünüyorum inşaAllah faydalı bir yazı olmuştur.
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