Türkçü Toplumcu Görüþ, Türkçü Bilinçlenme, Türkçü Toplumcu Yol, Büyük Uyanýþ, Uyan Türk

Bilim, felsefe, akýl. Ýþte Ýmam Cafer Sadýk

BÝLÝM, FELSEFE, AKIL VE ÝÞTE ÝMAM CAFER SADIK !

Özgün dili olan
Arapçadan Türkçeye yakýn zamanda çevrilen Tevhid-i Mufazzal isimli kitaptan birçok
insanýn haberi yoktur. Ýmam Cafer Sadýk&rsquo;ýn 4000 bilim insaný yetiþtirdiði
söylenilir. O&rsquo;nun öðrencisi olmaktan alimler övünürlerdi. Ki övünmeleri
haklýdýr. Ancak bu isimlerini tek tek ele almayacaðým. Tevhid-i Mufazzal&rsquo;dan
bahsedeceðim. Ýmam Cafer Sadýk&rsquo;ýn bizzat öðrencisi Mufazzal&rsquo;a yazdýrdýðý kitap&hellip;

Kitap bilimsel
bilgiler içerdiði gibi, &lsquo;&rsquo;bilim felsefesi&rsquo;&rsquo; de içermektedir. Batýnýn dahi çok
sonra araþtýrmalarýyla keþfettiði, akýl ve mantýk yürüttüðü konularýn temelini
Ýmam Cafer Sadýk ortaya koymuþtur. Öyle ki bugün okullarda okutulsa çoðu
insanýn (aslýnda yobazýn) karþý çýkacaðýna þüphe etmeyeceðimiz bilgiler
içermektedir. Düþünün 8. yy&rsquo;da bunlar konuþuldu ve tartýþýldý. Gerçek bir bilim
adamý ve filozofun bilgilerinde birkaç örnek ;

Örnek 1) Cinsellik ile ilgili nesnel bilgiler&hellip; (Küçük yaþtaki çocuklarýn bile rahatça anlatýlabilecek bir
yazý) :

Sf. 43 &lsquo;&rsquo;Cinsel Organlar ve Þekilleri&rsquo;&rsquo;

Örnek 2) Evrim teorisi üzerine
insanlarý düþündürmeye yönelten felsefi ve bilimsel fikirler (Þu ifadesi ilgi çekici: &lsquo;&rsquo;Bu insana
kendisine bir ibret olmasý ve kaynaðýnýn hayvanlarla ayný olduðunu bilmesi
içindir&rsquo;&rsquo;) :

Sf. 92 &lsquo;&rsquo;Maymun, Yaratýlýþý ve Ýnsan Ýle
Maymun Arasýndaki Fark&rsquo;&rsquo;

Örnek 3) Kavrayýþ, anlayýþ ve çare
üzerine felsefi tartýþma, ayrýca beyin þekli ile bilimsel makale :

Sf. 51 &lsquo;&rsquo;Beyin, Beyin Zarý, Kafatasý ve
Yararý&rsquo;&rsquo;
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Örnek 4) Hiçbir þeyin tesadüfler
sonucu olmadýðýnýn ispatý :

Sf: 54 &lsquo;&rsquo;Kalp ve
Akciðer ile Baðlantýsý&rsquo;&rsquo;

Örnek 5) Ekolojik dengenin ve
ahengin &lsquo;&rsquo;nasýl ve neden&rsquo;&rsquo; yürüdüðüne dair bilgiler :

Sf: 100 &lsquo;&rsquo;Kuþ ve
Yaratýlýþý&rsquo;&rsquo;

Örnek 6) Yunan filozoflarýna
meydan okurcasýna Astronomi alanýnda tartýþma :

Sf: 165 &lsquo;&rsquo;Güneþ ve
Filozoflarýn Onun Konumu, Þekli ve Büyüklüðü Konusundaki Fikir Ayrýlýklarý&rsquo;&rsquo;

Örnek 7) Bugün &lsquo;&rsquo;Big Bang&rsquo;&rsquo;
denilen Büyük Patlamanýn ne kadar hassas matematiksel oranlarda olduðunun ve
eðer bu hassasiyet olmasaydý canlýlýðýn olamayacaðýnýn tartýþmasý :

Sf: 128
&lsquo;&rsquo;Yeryüzünün Oluþumu&rsquo;&rsquo;

Daha niceleri&hellip;
Kitabý okumama vesile olan Kemal Küntaþ isimli çeviri yazarýmýza þükranlarýmý
sunarým. Bugün din adamlarýnýn çoðunun aslýnda ne din ile ne de bilim ve felsefe
ile uzaktan yakýndan hiçbir alakalarýnýn olmadýðýný bu kitapla bir kez daha
gördüm. Ýmam Cafer Sadýk gibi Peygamber torununa yakýþan ve O&rsquo;nun varisinin
bilim ve akýl olduðunu ispat eden kitaplarý daha çok okumamýz gerektiði
kanýsýndayým. Ancak þunu da ifade edeyim bu kitap dahil bir çok kitabý tümüyle
hemen kabullenmek doðru deðildir! Kitaplarýn genel temasýný, konusunu
anladýktan sonra birbiriyle çeliþen (aslýnda sahibine ait olmayan) bir çok
kalem karýþmasýný da rahatça görebiliriz.
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Ýmam Cafer Sadýk
gibi bir insaný Abbasiler þehit etti. Müslümanlar 13. yy&rsquo;a kadar bir çok bilge
çýkardýlar. Ancak daha sonra akla ihanet ettikleri için rezil ve aþaðýlýk
konuma düþtüler. Bugün elinde silah &lsquo;&rsquo;Allahu Ekber&rsquo;&rsquo; diyerek insan öldürenlerin
Müslümanlýkla ne iliþkisi olabilir ki ?

Ýmam Cafer Sadýk&hellip;
Nur içinde yatsýn, eserleri fikirlerimize fikir katsýn !

Hünkar Uðurlu Dede
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