
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ALLAH İNANCI 
 Ahmet babasına dönerek: 
-Babacığım Allah peygamber göndermese insanlar Allah’ı nasıl bulacaklardı? 
-Akıllarıyla yavrum. 
-Nasıl yani? 
-Bir düşün evladım. Her tablonun bir ressamı, her mobilyanın bir ustası, her mektubun bir yazanı 
olduğuna göre, bu dünyanın, güneşin, yıldızların da bir yaratıcısı olması gerekmez mi? 
-Elbette gerekir babacığım, 
-Bunları insan yapabilir mi? 
-Hayır, 
-Niçin,  
-Çünkü gücü yetmez. 
-Peki, nasıl bir varlık yaratabilir? 
-Öncelikle çok güçlü, çok bilgili olması lazım 
-Bak işte evladım düşünerek yaratıcıyı bulduk. 
-Baba Allah’ın özelliklerini nasıl bileceğiz? 
-İki tanesini sen söyledin. Güçlü ve bilgili diye. Yarattığı varlıkların tüm ihtiyaçlarını düşünmesi, 
yağmur yağdırması, çocuklar için anne yaratması süt yaratması neyi gösterir? 
 
Şair Ahmet Efe ne güzel söylemiş: 
Ben Allah’ı yağan karla bilirim, 
Açan gülle, doğan günle, baharla bilirim 
Ben Allah’ı uçan kuşla bilirim, 
Yemyeşil yaz mevsimiyle ve karlı kışla bilirim. 
Ben Allah’ı yıldızlarla bilirim, 
Aylarla, güneşlerle,  çoklarla,  azlarla bilirim, 
Ben Allah’ı sevgilerle bilirim, 
Yüreğime hayat veren duygularla bilirim 
 
-Baba Allah’ın tek olduğunu nasıl bileceğiz. 
-Bu da çok kolay evladım bir ülkenin kaç tane başbakanı var? 
-Bilmiyor musun bir tane? 
-Peki niçin? 
-Anlaşmazlığa düşerlerdi herhalde. 
-Ne olurdu o zaman  
-Kargaşa olurdu, huzur bozulurdu 
-Evrene bir bak bir düzensizlik var mı? 
-Yok, babacığım her şey yerli yerinde 
-Peki, bu neyi gösterir.  
-Yaratıcının tek olduğunu 
-Aferin bak yine kendin buldun 
-Allah bizim gibi işitir ve görür mü? 
-Elbette o her şeyi işitir, her şeyi görür, her şeyi bilir, biz ise sınırlı olarak işitir, görür ve biliriz 
-Keşke bende her şeyi görsem bilsem, duysam 
-Peki, düşün hele. Ders dinlerken başka sınıfları görüyorsun çok uzaktaki arabaların sesini -
işitiyorsun iyi mi olurdu acaba? 
-Ben bunları hiç düşünmemiştim. Babacığım 
-Önündeki meyvelerden yemeyecek misin? 
-Şu kaysı güzelmiş onu yiyim bari. 
-Hiç düşündün mü evladım eline aldığın kaysının içinde bir ormanın saklı olduğunu? 
-Nasıl yani? 
-Bu elindeki kaysının çekirdeğini toprağa dikersen ondan bir kaysı ağacı oluşur. Ondan binlerce 
kaysı --çıkar onları da toprağa dikersek bir orman oluşur. 
-Evet babacığım. Tadı da çok güzelmiş. 
-Bir şey unutmadın mı? 
-Neyi? 
-Allah’a şükretmeyi  
-Evet,  Allah’a bana senin gibi bir baba verdiği ve binlerce nimetleri için binlerce kez teşekkür 
ediyorum. 
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