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PEYGAMBERLİK İDDİASINDA BULUNAN PEYGAMBER TASLAKLARINA ATFOLUNUR

 Evvela;Peygamberlere vahyolunur.

 Rasullere kitaplar indirilir.

 Peygamberler mu’cize gösterirler.

 -Eğer bu peygamberliğini iddia eden peygamber taslakları eğer peygamberliği şimdiye kadar
devam ediyorduysa,neden görevi olan tebliğini yapıp yaymadı,duyurmadı?

 Acaba bu adamın risaleti umuma mıydı? Yoksa hususa mıydı? Söylerse öğrenmiş
oluruz!Acaba,Peygamber Efendimizin dinine şüphe edenlerden[1] birimi?

 Bu durumda bu herif bazı şeyleri helal,bazılarını da haram kılma yolunu ve sevdasını da
düşünüyor mu? Buda hamakatın daniskası olur!

 -Acaba sakın bu kendisine vahiy olunan,Peygamberimize yüz çevirenlerden olmasın,onlardan
mı?

 -Rakibsiz olan Kur’an-a [2] -yazdığı eserle- rekabetdemi bulunmakta?

 Eynes-serâ mines-süreyya...

 İkisini mukayese yapmak ise;hamakatın en büyük zırvası...

 Allah tarafından korunan Kur’an-ı Kerim[3],yine Allah’ın kelamı olup,Peygamberin uydurması
değildir.[4]

 Âyet-de:”Allah’a karşı yalan uydurandan,yahut kendisine hiçbir şey vahyedilmemişken,-bana da
vahyolundu-diyenden,ve –Ben’de Allah’ın indirdiği ayetlerin benzerini indireceğim.-diye
söyleyenden daha zalim kim vardır! O zalimler,ölüm dalgaları içinde,melekler de pençelerini
uzatmış,onlara –Haydi (bakalım bizim elimizden) canlarınızı kurtarın,Allah’a karşı gerçek
olmayanı söylemenizden ve O’nun ayetlerine karşı kibirlilik taslamanızdan ötürü,bu gün alçaklık
azabı ile cezalandırılacaksınız- derken onların halini bir görsen!”[5]

 Bu âyet kendilerine de vahiy geldiğini iddia eden,yalancılık ta meşhur Müseylime-i Kezzab ve
Esved-i Ansi gibi kalb karalığında zirvede olan şahıslar hakkında inmiş olup,tüm peygamber
taslak! larını da kapsamaktadır. (İskender Evranasoğlu gibi.) Olur ya,ileride çıkacak olanlara da
şimdiden atıfta bulunmuş oluruz. Nadirattan da olsa cinsi farklı olanlara rastlanılmaktadır.

 -“ Andolsun ki,sizi ilk defa yarattığımız gibi,yine teker teker bize geleceksiniz ve (dünya da) size
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verip de hayaline daldırdığımız şeyleri (malları) arkanızda bırakacaksınız. Hani,bizim
ortaklarımız sandığınız şefaatçılarınızı da yanınızda göremiyoruz? Andolsun,aranızdaki bağ
kopmuş ve (ilah) sandığınız şeyler sizden kaybolup gitmiştir.”[6]

 Acaba bu peygamber taslakları,hangi saptırdıklarının şefaatçılığını yapacaklar? Hangileri
kendisine şefaatçı olacaktır?

 Bunca davacının vebalini,yükünü çekmek kolay olmasa gerek?

 Yoksa başka şefaatçıları mı var?

 Her halde varsa düşünce,düşünüyorlardır! Düşünebiliyorlarsa...

 Ahirzaman çok hayırlara gebe olduğu gibi,çok şerleri de içerisinde barındırmaktadır.

 Hayırda;asrı saadetin ayinedarlığını yaptığı gibi,şerde de,cehalet asrının cehaletini,cehaletin
zirvesinde durarak işlenildiğini,her alanda da nümunelerini görmekteyiz,asır bunu
göstermektedir.

 Âdeta ilim adına cehaletin eğitimi görülmektedir.

 Fark ise;biri cehaletten gelen ilimsiz ve bilgisizlik,diğeri ise,ilimden ve bilgiden gelen cehalet...

 Asırları özetleyen cehalet ve saadet asrı,asırları özetlediği gibi;20. asırda,iman ve
küfürde,zulüm,gaflet,dalalet ve mazlumiyet de ve bir çok noktada,müsbet ve menfide de cehalet
ve saadet asrını hülasalandırmakta ve netice ve noktalamaya doğru götürmektedir.

 Asrımız asırları özetlemektedir. Kışır ve hülasasıyla... 

MEHMET   ÖZÇELİK

--------------------------------------------------------------------------------

[1] Yunus.104.

[2] Bakara.23-24,Yunus.38,hud.13,İsra.88.

[3] Hicr.3.

[4] Ankebut.50.
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[5] En’am.93.

[6] En’am.94.
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